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Elmer Baltazar (2) - Truslen fra Kragoria Tobias Bukkehave Hent PDF Andet bind om drengen Elmer
og pigen Emmys rejse tilbage til Arkadia. Storslået og humoristisk fantasy til børn på 10+.

 

Elmer melder sig til dramaholdet for at komme tæt på Emmy, der har været fraværende. Og der er en
forklaring. I en opdatering af spillet Eyemaster, som foregår i Arkadia, hvor de gjorde det af med den onde
dronning Rania, er historien ændret. Og et nyt andområdet, Kragoria, er dukket op. Emmy vil afsted, og hun
tager Elmer med. I Arkadia er stenen Besh´Klanaas tårer væk. Med dem kan man tryllebinde alle. Lynild har
samlet til storråd, hvor en ukendt kvinde dukker op. Hun tryllebinder alle, også Elmer, der vender sig mod

Emmy og vil kæmpe til døden.

 

Anmeldelser af Rejsen til Arkadia:

4 hjerter- Politiken

"Underholdende fra start til slut"- Weekendavisen

"En medrivende fortælling for børn"- Information

 

Tobias Bukkehave er tv-serie-ekspert, anmelder, skribent, tv-manuskribtforfatter og forfatter.
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