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Sorte Sigurd Claus Bork Hent PDF "Han var egentlig nok en ganske almindelig dreng. Han hed Jesper. Havde

et tjavset, blondt hår og store brune øjne – for et eller andet sted i hans mors familie havde der været
zigøjnere på spil. Og måske netop derfor var han eventyrlysten. Han gik sine egne veje og elskede

spændingen ved at opleve ting, der ikke var helt almindelige. Han var ti år gammel og lidt af en svirrevip."
Hver nat drømmer Jesper sig til Eventyrland, hvor han bliver venner med ravnen Sorte Sigurd. Men Jesper
finder ud af, at Eventyrland er truet af den onde computer Electro, der ønsker at herske over Eventyrland og
alle dets fantastiske beboere. Jo mere tid menneskene bruger på deres computere i stedet for at drømme, des
stærkere bliver Electro. Det er nu op til Jesper og Sigurd at forsøge at redde Eventyrland … 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.

 

"Han var egentlig nok en ganske almindelig dreng. Han hed Jesper.
Havde et tjavset, blondt hår og store brune øjne – for et eller andet
sted i hans mors familie havde der været zigøjnere på spil. Og måske

netop derfor var han eventyrlysten. Han gik sine egne veje og
elskede spændingen ved at opleve ting, der ikke var helt almindelige.
Han var ti år gammel og lidt af en svirrevip." Hver nat drømmer

Jesper sig til Eventyrland, hvor han bliver venner med ravnen Sorte
Sigurd. Men Jesper finder ud af, at Eventyrland er truet af den onde
computer Electro, der ønsker at herske over Eventyrland og alle dets

fantastiske beboere. Jo mere tid menneskene bruger på deres
computere i stedet for at drømme, des stærkere bliver Electro. Det er
nu op til Jesper og Sigurd at forsøge at redde Eventyrland … 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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