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Mød den magiske harpe Lillian Tørnqvist Hent PDF Forlaget skriver: Kan en harpe overvinde et monster eller
afsløre hemmeligheder? Kan den bruges til hævn eller til at forandre verden? Bogens fortæller, Mikkel tager

dig med ind i fantasiens verden, hvor du i fem fortællinger møder den magiske harpe, der med sin
tryllebindende kraft fascinerer, skræmmer og morer os.

” Men netop som solen var ved at gå ned, kom der et højt skrig fra Mikkel. Han pegede ud på floden. På
flodens roligt bølgende overflade, sad den smukkeste lille dreng med benene over kors og spillede på en

guldharpe. Musikken lød som fine små bobler, der sprang ud af vandets rislen. Både den søde musik og det
usædvanlige syn kildede i maven – af fryd og frygt. Men drengene forstod hurtigt, at det måtte være
flodmonstret Aquantus. De løb væk fra floden, så hurtigt deres ben kunne bære dem. Aquantus forstod

efterhånden, at det, han troede ville være et let bytte, var ved at smutte fra ham. Vreden voksede i ham. Han
sprang op af vandet med en så stor kraft, at der opstod en høj, våd og larmende bølge. Edderspændt rasende

slyngede han sin harpe ind på flodbredden, og med et kæmpeplask sank han derefter ned i dybet.”
Historierne er for børn fra 6 år. De er også velegnede som fælleslæsning for børn og voksne.

 

Forlaget skriver: Kan en harpe overvinde et monster eller afsløre
hemmeligheder? Kan den bruges til hævn eller til at forandre
verden? Bogens fortæller, Mikkel tager dig med ind i fantasiens
verden, hvor du i fem fortællinger møder den magiske harpe, der
med sin tryllebindende kraft fascinerer, skræmmer og morer os.
” Men netop som solen var ved at gå ned, kom der et højt skrig fra
Mikkel. Han pegede ud på floden. På flodens roligt bølgende

overflade, sad den smukkeste lille dreng med benene over kors og
spillede på en guldharpe. Musikken lød som fine små bobler, der

sprang ud af vandets rislen. Både den søde musik og det usædvanlige
syn kildede i maven – af fryd og frygt. Men drengene forstod hurtigt,
at det måtte være flodmonstret Aquantus. De løb væk fra floden, så
hurtigt deres ben kunne bære dem. Aquantus forstod efterhånden, at
det, han troede ville være et let bytte, var ved at smutte fra ham.

Vreden voksede i ham. Han sprang op af vandet med en så stor kraft,
at der opstod en høj, våd og larmende bølge. Edderspændt rasende
slyngede han sin harpe ind på flodbredden, og med et kæmpeplask

sank han derefter ned i dybet.”
Historierne er for børn fra 6 år. De er også velegnede som

fælleslæsning for børn og voksne.
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