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Maros rejse 2: Skyggen og dragen Jo Salmson Hent PDF Ingen konge kan have en ridder, som man ikke kan
stole på. Det var, hvad Maros far sagde til ham den forfærdelige dag på Vikaborg. Men nu har kongen givet

Maro en opgave, der er så hemmelig, at ikke engang hans far ved noget om den.

Det er Maros sidste chance for at bevise sit værd, men kan han virkelig skaffe drageblod, som kongen har
bedt om?

Skyggen og dragen er bind 2 i Jo Salmsons letlæste fantasy-serie "Maros rejse" om drengen Maro, som bliver
sendt ud på en farlig rejse for at skaffe drageblod til sandhedsdrikken, så kongen kan finde forræderen blandt

ridderne.

Citat fra Lektørudtalelsen om Maros rejse 2:
"Det dialogfyldte sprog flyder godt og bliver mesterligt understøttet af de mange stemningsskabende

stregtegninger. … Endnu en fantastisk god lettere læst fantasy i serien Maros rejse. Trods spænding og tempo
får læseren et godt indblik i hovedpersonernes tanker og følelser. Hvem er ven, og hvem er fjende? Læseren

vil se frem til fortsættelsen."
– LEKTØR: KIRSTEN THORNING THAGAARD

Citat fra Lektørudtalelsen om Maros rejse 1:
"Bogen har stor åben og let læsbar typografi, og det dialogfyldte sprog flyder godt. De mange sort-hvide

stregtegninger er meget stemningsskabende. …
En spændende letlæst fantasy i 12 kapitler med flot opbygget spænding, idet plottet tager flere overraskende

drejninger."
– LEKTØR: KIRSTEN THORNING THAGAARD

 

Ingen konge kan have en ridder, som man ikke kan stole på. Det var,
hvad Maros far sagde til ham den forfærdelige dag på Vikaborg. Men
nu har kongen givet Maro en opgave, der er så hemmelig, at ikke

engang hans far ved noget om den.

Det er Maros sidste chance for at bevise sit værd, men kan han
virkelig skaffe drageblod, som kongen har bedt om?

Skyggen og dragen er bind 2 i Jo Salmsons letlæste fantasy-serie
"Maros rejse" om drengen Maro, som bliver sendt ud på en farlig

rejse for at skaffe drageblod til sandhedsdrikken, så kongen kan finde
forræderen blandt ridderne.

Citat fra Lektørudtalelsen om Maros rejse 2:
"Det dialogfyldte sprog flyder godt og bliver mesterligt understøttet

af de mange stemningsskabende stregtegninger. … Endnu en
fantastisk god lettere læst fantasy i serien Maros rejse. Trods

spænding og tempo får læseren et godt indblik i hovedpersonernes
tanker og følelser. Hvem er ven, og hvem er fjende? Læseren vil se

frem til fortsættelsen."
– LEKTØR: KIRSTEN THORNING THAGAARD



Citat fra Lektørudtalelsen om Maros rejse 1:
"Bogen har stor åben og let læsbar typografi, og det dialogfyldte
sprog flyder godt. De mange sort-hvide stregtegninger er meget

stemningsskabende. …
En spændende letlæst fantasy i 12 kapitler med flot opbygget
spænding, idet plottet tager flere overraskende drejninger."

– LEKTØR: KIRSTEN THORNING THAGAARD
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