
De syv dværge
Hent bøger PDF

Kasper Lapp
De syv dværge Kasper Lapp Hent PDF Troldmanden Merlyn betror de syv dværge en vigtig opgave: De skal
rejse ind i en række eventyr, hvor der er opstået uorden, og genoprette historierne. Desværre viser det sig, at

dværgene er væsentligt bedre til at skabe problemer end til at løse dem. Det udvikler sig til en kaotisk
fortælling fyldt med humor, spænding og tidsrejser. Helte og skurke fra de velkendte eventyr viser sig fra helt
nye sider. Og dværgene får rusket godt og grundigt op i deres ellers så rolige tilværelse. Bogen er velegnet for
børn mellem 5 og 128 år. Uddrag af bogen: "I er ikke så lidt frække!" lød Merlyns rasende stemme. "Nu ender

eventyret med, at prinsessen bliver kysset af en dværg, som dernæst stikker af. 'Og hun levede ensom og
forladt til sine dages ende'. Eventyret er ved at blive forvandlet til en absurd komedie." "Det må De meget
undskylde, hr. Merlyn," sagde Antonius. "Vi afleverede et brev til os selv, hvor der stod, at vi skulle lade

prinsen kysse prinsessen, men det lod ikke til, at vi forstod beskeden." "Virkelig? Sådan nogle kloge dværge
som jer? Hvordan skulle I dog kunne misforstå så simpel en besked?" "Der er nogle iblandt os, som har et

ganske særligt talent for at kludre i tingene," sagde Oluf. Om forfatteren: Kasper Lapp, født 1979, levede af at
designe computerspil inden han valgte at blive forfatter. Han bor i Aarhus, hvor han også er aktiv sangskriver
og rollespiller. "De syv dværge - et eventyrligt rod" udspringer oprindeligt af et rollespilsscenarie, som han

skrev til en rollespils-festival i 2009.

 

Troldmanden Merlyn betror de syv dværge en vigtig opgave: De skal
rejse ind i en række eventyr, hvor der er opstået uorden, og
genoprette historierne. Desværre viser det sig, at dværgene er
væsentligt bedre til at skabe problemer end til at løse dem. Det

udvikler sig til en kaotisk fortælling fyldt med humor, spænding og
tidsrejser. Helte og skurke fra de velkendte eventyr viser sig fra helt
nye sider. Og dværgene får rusket godt og grundigt op i deres ellers
så rolige tilværelse. Bogen er velegnet for børn mellem 5 og 128 år.
Uddrag af bogen: "I er ikke så lidt frække!" lød Merlyns rasende
stemme. "Nu ender eventyret med, at prinsessen bliver kysset af en
dværg, som dernæst stikker af. 'Og hun levede ensom og forladt til



sine dages ende'. Eventyret er ved at blive forvandlet til en absurd
komedie." "Det må De meget undskylde, hr. Merlyn," sagde

Antonius. "Vi afleverede et brev til os selv, hvor der stod, at vi skulle
lade prinsen kysse prinsessen, men det lod ikke til, at vi forstod

beskeden." "Virkelig? Sådan nogle kloge dværge som jer? Hvordan
skulle I dog kunne misforstå så simpel en besked?" "Der er nogle
iblandt os, som har et ganske særligt talent for at kludre i tingene,"
sagde Oluf. Om forfatteren: Kasper Lapp, født 1979, levede af at
designe computerspil inden han valgte at blive forfatter. Han bor i
Aarhus, hvor han også er aktiv sangskriver og rollespiller. "De syv

dværge - et eventyrligt rod" udspringer oprindeligt af et
rollespilsscenarie, som han skrev til en rollespils-festival i 2009.
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