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Tanhora Anette Heide Hent PDF Elleveårige Sam er møgtræt af skolen og den daglige trummerum. En
eftermiddag falder han i søvn for det næste øjeblik at stå foran byporten til en ukendt by. Byen ligner en

dansk middelalderby, men da Sam bliver præsenteret for nogle sjove skabninger af sin nye ven Johan, bliver
han klar over, at det ikke er en almindelig middelalderby, men derimod en by beliggende i fantasilandet
Tanhora. Tanhora styres imidlertid af den væmmelige Zharrín, og inden længe bliver Sam draget ind i en
hemmelig befrielsesmission. Sam er dog ikke alene. Da dagen oprinder for missionen, drager han derfor

afsted på den farefulde færd i selskab med sin lillebror, sine to tvillingefætre og sin kusine. De fem børn får
mange nye venner undervejs, men bliver også udsat for store farer og rædselsvækkende væsner. Til sidst står
de over for det altafgørende slag – vil det mon lykkes dem at sejre? Uddrag af bogen Fakkeltoget var nu kun

nogle få meter fra dem, og det syn, der mødte dem, fortrængte alle andre tanker i Sams hoved. Nogle
grågrønne væsner marcherede på to rækker. De var iklædt nogle mørke uniformer, muligvis mørkeblå, men

det var svært at se i mørket. Sams tanker blev straks ledt hen på orker, men det var jo nogle fantasivæsner, der
kun fandtes i bøgerne og kunne umuligt være til stede hér i Tanhora. Disse væsner var dækket af et tykt lag
slim, der hang ned over deres ansigter, og en gang i mellem var der et af væsnerne, som slikkede sig om
munden for at få slimen væk. Sams ansigt var forvredet i væmmelse. Om forfatteren Anette Heide bor i

Birkerød og arbejder i det daglige som lægesekretær med specialfunktioner på Herlev Hospital. Tanhora er
hendes første bog inden for fantasygenren, som er en genre, der ligger hendes hjerte meget nær, da man her

for alvor kan lade fantasien flyde, og alt kan ske.

 

Elleveårige Sam er møgtræt af skolen og den daglige trummerum.
En eftermiddag falder han i søvn for det næste øjeblik at stå foran
byporten til en ukendt by. Byen ligner en dansk middelalderby, men
da Sam bliver præsenteret for nogle sjove skabninger af sin nye ven

Johan, bliver han klar over, at det ikke er en almindelig
middelalderby, men derimod en by beliggende i fantasilandet

Tanhora. Tanhora styres imidlertid af den væmmelige Zharrín, og
inden længe bliver Sam draget ind i en hemmelig befrielsesmission.
Sam er dog ikke alene. Da dagen oprinder for missionen, drager han



derfor afsted på den farefulde færd i selskab med sin lillebror, sine to
tvillingefætre og sin kusine. De fem børn får mange nye venner

undervejs, men bliver også udsat for store farer og rædselsvækkende
væsner. Til sidst står de over for det altafgørende slag – vil det mon
lykkes dem at sejre? Uddrag af bogen Fakkeltoget var nu kun nogle
få meter fra dem, og det syn, der mødte dem, fortrængte alle andre
tanker i Sams hoved. Nogle grågrønne væsner marcherede på to
rækker. De var iklædt nogle mørke uniformer, muligvis mørkeblå,
men det var svært at se i mørket. Sams tanker blev straks ledt hen på
orker, men det var jo nogle fantasivæsner, der kun fandtes i bøgerne
og kunne umuligt være til stede hér i Tanhora. Disse væsner var
dækket af et tykt lag slim, der hang ned over deres ansigter, og en
gang i mellem var der et af væsnerne, som slikkede sig om munden
for at få slimen væk. Sams ansigt var forvredet i væmmelse. Om

forfatteren Anette Heide bor i Birkerød og arbejder i det daglige som
lægesekretær med specialfunktioner på Herlev Hospital. Tanhora er
hendes første bog inden for fantasygenren, som er en genre, der
ligger hendes hjerte meget nær, da man her for alvor kan lade

fantasien flyde, og alt kan ske.
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