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Landet bag tågerne Claus Bork Hent PDF "Han var nok stadig en ganske almindelig dreng, selv om han selv
var af en helt anden opfattelse. For han havde jo faktisk gennemlevet så mange farer og store triumfer at han,
dersom hans omverden havde kendt til dem, utvivlsomt ville være blevet betragtet som en helt. Men de var
kun ganske få, de der vidste. Hans mor, hans far, hans ven Henrik og ham selv. Han hed for øvrigt Jesper og

var fyldt elleve år, siden dengang han traf ravnen Sorte Sigurd fra Eventyrland."

En dag finder Jesper sin hund, Cherri, der er nær ved at dø efter at have spist rottegift. Nu dukker hans ven fra
Eventyrland ravnen Sorte Sigurd op for at hjælpe, og han fortæller, at der i landet Hanwayan, hvor ingen
voksne kan følge med, findes en rose, der har helbredende kræfter og vil kunne redde Cherris liv. De to

venner begiver sig nu ud på en lang og farefuld rejse for at finde rosen.

Den danske forfatter Claus Bork har udgivet et væld af voksen- og ungdomsbøger. Han debuterede i 1986
med trilogien "Regnbuebøgerne", og sidenhen har han startet sit eget forlag, Forlaget Sorte Sigurd, hvor han

har udgivet en lang række bøger.

 

"Han var nok stadig en ganske almindelig dreng, selv om han selv
var af en helt anden opfattelse. For han havde jo faktisk gennemlevet

så mange farer og store triumfer at han, dersom hans omverden
havde kendt til dem, utvivlsomt ville være blevet betragtet som en
helt. Men de var kun ganske få, de der vidste. Hans mor, hans far,
hans ven Henrik og ham selv. Han hed for øvrigt Jesper og var fyldt

elleve år, siden dengang han traf ravnen Sorte Sigurd fra
Eventyrland."

En dag finder Jesper sin hund, Cherri, der er nær ved at dø efter at
have spist rottegift. Nu dukker hans ven fra Eventyrland ravnen
Sorte Sigurd op for at hjælpe, og han fortæller, at der i landet

Hanwayan, hvor ingen voksne kan følge med, findes en rose, der har
helbredende kræfter og vil kunne redde Cherris liv. De to venner
begiver sig nu ud på en lang og farefuld rejse for at finde rosen.

Den danske forfatter Claus Bork har udgivet et væld af voksen- og
ungdomsbøger. Han debuterede i 1986 med trilogien

"Regnbuebøgerne", og sidenhen har han startet sit eget forlag,
Forlaget Sorte Sigurd, hvor han har udgivet en lang række bøger.
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