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Dragens Rige Claus Bork Hent PDF "- Hej, stump… Jesper reagerede normalt ikke på ord som stump og lille,
men noget ved stemmen fik ham alligevel til at gøre det. Han standsede og vendte sig. Det var en stor dreng.
Han stod lænet op ad den murede pille ved porten, med armene over kors hen over brystet. Han havde en
mælkedrengskasket skubbet skødesløst tilbage i nakken, og i hans mundvig dinglede en cigaret. – Man

kommer nok for sent, hva? sagde drengen. Hm, nikkede Jesper Aksel Bergmann. Der var et eller andet ved
den dreng. Noget på en gang dragende og farligt. " Jesper lader sig lokke væk fra skolen af drengen Zola, der
tager ham med til dragernes rige, Khanpur. Først da det er for sent, finder Jesper ud af, at Zola er en forklædt
drage, der er blevet sendt til Jorden for at fange en dreng, der endnu ikke er fyldt 12 år, som skal indgå i en
særlig trylleformular. Heldigvis har Jesper gode venner, der ikke vil lade ham i stikken. 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.

 

"- Hej, stump… Jesper reagerede normalt ikke på ord som stump og
lille, men noget ved stemmen fik ham alligevel til at gøre det. Han
standsede og vendte sig. Det var en stor dreng. Han stod lænet op ad
den murede pille ved porten, med armene over kors hen over brystet.

Han havde en mælkedrengskasket skubbet skødesløst tilbage i
nakken, og i hans mundvig dinglede en cigaret. – Man kommer nok
for sent, hva? sagde drengen. Hm, nikkede Jesper Aksel Bergmann.
Der var et eller andet ved den dreng. Noget på en gang dragende og
farligt. " Jesper lader sig lokke væk fra skolen af drengen Zola, der
tager ham med til dragernes rige, Khanpur. Først da det er for sent,
finder Jesper ud af, at Zola er en forklædt drage, der er blevet sendt
til Jorden for at fange en dreng, der endnu ikke er fyldt 12 år, som
skal indgå i en særlig trylleformular. Heldigvis har Jesper gode

venner, der ikke vil lade ham i stikken. 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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