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Underholdende roman fra stenalderen for store børn og unge. Tredje bog i en serie på i alt fire bøger. Flere
anmeldere omtaler serien som "Hulebjørnens klan for unge læsere". I tredje bog følger man Katas datter Eeta
og hendes spændende udvikling. Eeta er født med lysende blå øjne ligesom sin oldemor, der var klanens
medicinkvinde. Og Kata mener, at Eeta har arvet disse evner. En dag dukker den mystiske shaman Taio op på
bopladsen og skaber tvivl og forvirring blandt Egernfolket. Eeta og Vano udses til at sejle ud og ofre til havet
for at få fiskene til at vende tilbage. Men hvem er Taio egentlig, og skal Eeta følge ham for at lære mere om
ånder og helbredende urter? Pressen skrev: »Bøgerne er velskrevne, troværdige og spændende … kan bruges
både i skolesammenhæng og til især piger, der kan lide historiske bøger.« - Elisabeth Bennetsen, Lektør
»Nærværende fortælling fra de tidligste tider … Måske mest for piger, men bestemt også spændende læsning
for de drenge, der ikke lader sig afskrække af, at hovedpersonen er af det andet køn.
Og for de interesserede eller nysgerrige forældre, der har lyst til at tage del i deres store børns
læseoplevelser.« - Frederikke Winther, Weekendavisen
Shamanens lærling; Egernfolket 2. Vejer 205 g og måler 202 mm x 128 mm x 14 mm. Liveboox. Gruppe 3:

Bøger, der kan give. emilie. Læs mere Reservér. Ild og jord; Egernfolket 3. Jul og nytår (3) Samlinger (3)
Diverse samlinger og objekter (3) Kunst og antikviteter (4) Malerier (1) Plakater, tryk, litografier. Your
complimentary use period has ended. Lotte hos tandlægen (Lotte-bøgerne, nr. En dag dukker den mystiske
shaman Taio op på bopladsen og … Første bog i ny underholdende serie om stenalderpigen Kata og det barske
og spændende liv blandt Egernfolket, hvor kun de stærkeste overlever. klasse:. Vejer 364 g og måler 220 mm
x 144 mm x 20 mm. Play next; Play now; Læs om bogen Egernfolket 1 eller køb den hos Liveboox. Easily
share your publications and get them in front of Issuu’s millions of monthly readers. Underholdende roman
… Egernfolket 4 bog: – Ild og jordUnderholdende roman fra stenalderen for store børn og unge. 151
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