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Det levende sværd Cecilie Eken Hent PDF I Det Levende Sværd ælter Cecilie Eken alle klicheerne fra
eventyr- og fantasygenren sammen i en helt ny dej. Det færdige brød er blevet en sjov og spændende

fortælling – en dannelsesrejse, hvor intet går, som man forventer.

Kongen har sendt sin våbenmester Eriann ud for at finde en helt, der kan befri hans kære datter fra den
frygtelige drage, der har taget hende til fange. Da hun møder Vidar, tror hun opgaven er løst, for han ligner en
ægte helt, og så har han endda arvet et sagnomspundet våben, Det Levende Sværd. Der er kun ét problem:
Vidar er søn af en bager og vil meget hellere lave mad end kæmpe mod drager og vinde prinsesser og halve

kongeriger.

Serien om Det Levende Sværd blander spænding, dannelsesrejse og kærlighedshistorie og vender undervejs
op og ned på genrer, kønsroller og sprog. Den består af: Det Levende Sværd (2010), Den blinde konge (2011),

Den tavse prinsesse (2012) og Den døde helt (2014).

Gennemillustreret i s/h af Mårdøn Smet.

 

Anmelderne skriver:

Det Levende Sværd en meget fin, sød og morsom historie. Man kan ikke undgå at blive grebet og at more
sig over den spruttende og ofte berettiget irriterede fortæller, mens hun må slås med en dum arbejdsgiver,

elendigt rejsevejr, slappe og sexistiske heltekandidater og ikke mindst sig selv. Weekendavisen

Der er kort sagt ingen grund til at styre uden om Det Levende Sværd, med mindre man hader spændende
kampscener, mægtige krigere, sjove personer og stemningsfyldte scener, alt sammen krydret med et dejligt

sprog. Fortællingen.dk

Det Levende Sværd er fuld af overraskelser, nye synsvinkler og en spruttende fortælleglæde. Den er hyggelig
og uhyggelig. Politiken

Det Levende Sværd er en rigtig eventyrhistorie med masser af spænding og humor. ***** Streetboys

Rigtig god børneunderholdning. Bogvægten.dk

 

I Det Levende Sværd ælter Cecilie Eken alle klicheerne fra eventyr-
og fantasygenren sammen i en helt ny dej. Det færdige brød er blevet
en sjov og spændende fortælling – en dannelsesrejse, hvor intet går,

som man forventer.

Kongen har sendt sin våbenmester Eriann ud for at finde en helt, der
kan befri hans kære datter fra den frygtelige drage, der har taget
hende til fange. Da hun møder Vidar, tror hun opgaven er løst, for
han ligner en ægte helt, og så har han endda arvet et sagnomspundet
våben, Det Levende Sværd. Der er kun ét problem: Vidar er søn af
en bager og vil meget hellere lave mad end kæmpe mod drager og

vinde prinsesser og halve kongeriger.



Serien om Det Levende Sværd blander spænding, dannelsesrejse og
kærlighedshistorie og vender undervejs op og ned på genrer,

kønsroller og sprog. Den består af: Det Levende Sværd (2010), Den
blinde konge (2011), Den tavse prinsesse (2012) og Den døde helt

(2014).

Gennemillustreret i s/h af Mårdøn Smet.

 

Anmelderne skriver:

Det Levende Sværd en meget fin, sød og morsom historie. Man kan
ikke undgå at blive grebet og at more sig over den spruttende og ofte

berettiget irriterede fortæller, mens hun må slås med en dum
arbejdsgiver, elendigt rejsevejr, slappe og sexistiske heltekandidater

og ikke mindst sig selv. Weekendavisen

Der er kort sagt ingen grund til at styre uden om Det Levende
Sværd, med mindre man hader spændende kampscener, mægtige
krigere, sjove personer og stemningsfyldte scener, alt sammen

krydret med et dejligt sprog. Fortællingen.dk

Det Levende Sværd er fuld af overraskelser, nye synsvinkler og en
spruttende fortælleglæde. Den er hyggelig og uhyggelig. Politiken

Det Levende Sværd er en rigtig eventyrhistorie med masser af
spænding og humor. ***** Streetboys

Rigtig god børneunderholdning. Bogvægten.dk

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Det levende sværd&s=dkbooks

