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Solbarnet Kasper Hoff Hent PDF I landet Solrun slider folket for at opføre helligdommen Soltårnet. En
gammel profeti siger, at Solbarnet en dag vil bestige tårnet og hente solguden ned på jorden, og at det vil
ende folkets lidelser. Drengen Nimo udvælges til opgaven, men han opdager snart, at det ikke er alle, der
ønsker at profetien skal gå i opfyldelse. Sammen med adelspigen Zira, begiver han sig ud på en rejse, der

tvinger ham til at sætte spørgsmålstegn ved alt, hvad han tror på. Solbarnet er en historie om venskab og mod
– og om kampen mod et religiøst styre, der er kørt helt af sporet. Pressen skriver: “en fuldfed fantasyroman,
der udfolder en helt ny verden uden magi og alt for mange vilde væsner. Til gengæld er der magtintriger og
religiøst vanvid, så det står efter. Bogen leverer nervepirrende underholdning, der samtidig vækker stof til
eftertanke.” Emil Blichfeldt, Weekendavisen. “Et interessant bud på fantasy og eventyr, der hverken handler
om engle, vampyrer, trolde eller hekse, men om et folks tro på en profeti, der holder dem i et fast greb”
Susanne Dahl Jensen, Lektør. “I det hele taget har jeg nydt at læse den bog og den stiller nogle gode

spørgsmål til, hvor god religion i et regime egentlig er og hvordan man både kan bruge det som ondt, men
også i gode hensigter.” tenner, boggansker "En helt igennem velskrevet bog som jeg rigtig godt kan lide og

vil anbefale." Ingrid Hansen, bogblogger

 

I landet Solrun slider folket for at opføre helligdommen Soltårnet.
En gammel profeti siger, at Solbarnet en dag vil bestige tårnet og
hente solguden ned på jorden, og at det vil ende folkets lidelser.

Drengen Nimo udvælges til opgaven, men han opdager snart, at det
ikke er alle, der ønsker at profetien skal gå i opfyldelse. Sammen

med adelspigen Zira, begiver han sig ud på en rejse, der tvinger ham
til at sætte spørgsmålstegn ved alt, hvad han tror på. Solbarnet er en
historie om venskab og mod – og om kampen mod et religiøst styre,
der er kørt helt af sporet. Pressen skriver: “en fuldfed fantasyroman,
der udfolder en helt ny verden uden magi og alt for mange vilde



væsner. Til gengæld er der magtintriger og religiøst vanvid, så det
står efter. Bogen leverer nervepirrende underholdning, der samtidig
vækker stof til eftertanke.” Emil Blichfeldt, Weekendavisen. “Et

interessant bud på fantasy og eventyr, der hverken handler om engle,
vampyrer, trolde eller hekse, men om et folks tro på en profeti, der
holder dem i et fast greb” Susanne Dahl Jensen, Lektør. “I det hele

taget har jeg nydt at læse den bog og den stiller nogle gode
spørgsmål til, hvor god religion i et regime egentlig er og hvordan
man både kan bruge det som ondt, men også i gode hensigter.”

tenner, boggansker "En helt igennem velskrevet bog som jeg rigtig
godt kan lide og vil anbefale." Ingrid Hansen, bogblogger
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