Balladen om De Vises Sten
Hent bøger PDF

Claus Senderovitz
Balladen om De Vises Sten Claus Senderovitz Hent PDF "Helmer standsede. Han var ikke alene i
søjletemplet. En ny kraft var til stede, lige så stærk som den overgud, der netop havde forladt ham. For øjnene
af Helmer tog kraften nu form og blev til en imponerende skikkelse. En høj, magtfuld kvinde, en dronning
over alle dronninger, kom til syne for enden af den indvendige tempelplads.
Hun sad på en stor tronstol, der blev til sammen med hende selv – og allerede hendes første blik forvandlede
hele sceneriet.
Helmer, der for et øjeblik siden havde følt sig som verdens midtpunkt, som han stod der på alteret og råbte sin
udfordring mod himlen, følte sig nu som en krumme på dronningens spisebord. Og han vidste, hvem hun var,
allerede inden hun åbnede munden og råbte: - Nu har jeg dig – elendig, lille mær!"
Helmer aner ikke, hvordan det er sket, men pludselig er han ikke bare en almindelig dansk
tegneserieforhandler i 1990‘erne. Han er rejst tilbage i tiden og befinder sig på Ledas‘ plads i det gamle
Grækenland. Og nu viser det sig oven i købet, at al den græske mytologi slet ikke var mytologi, men
virkelighed...
Claus Senderovitz (f. 1947) er en dansk forfatter, der især er kendt for sine mange letlæselige børnebøger.
Claus Senderovitz fik sin litterære debut med bogen "Gå i dybden, spring ned i kviksandet" i 1969 og har
siden modtaget adskillige legater fra Statens Kunstfond til sit arbejde.

"Helmer standsede. Han var ikke alene i søjletemplet. En ny kraft var
til stede, lige så stærk som den overgud, der netop havde forladt
ham. For øjnene af Helmer tog kraften nu form og blev til en
imponerende skikkelse. En høj, magtfuld kvinde, en dronning over
alle dronninger, kom til syne for enden af den indvendige
tempelplads.
Hun sad på en stor tronstol, der blev til sammen med hende selv – og
allerede hendes første blik forvandlede hele sceneriet.
Helmer, der for et øjeblik siden havde følt sig som verdens
midtpunkt, som han stod der på alteret og råbte sin udfordring mod
himlen, følte sig nu som en krumme på dronningens spisebord. Og
han vidste, hvem hun var, allerede inden hun åbnede munden og
råbte: - Nu har jeg dig – elendig, lille mær!"
Helmer aner ikke, hvordan det er sket, men pludselig er han ikke
bare en almindelig dansk tegneserieforhandler i 1990‘erne. Han er
rejst tilbage i tiden og befinder sig på Ledas‘ plads i det gamle
Grækenland. Og nu viser det sig oven i købet, at al den græske
mytologi slet ikke var mytologi, men virkelighed...
Claus Senderovitz (f. 1947) er en dansk forfatter, der især er kendt

for sine mange letlæselige børnebøger. Claus Senderovitz fik sin
litterære debut med bogen "Gå i dybden, spring ned i kviksandet" i
1969 og har siden modtaget adskillige legater fra Statens Kunstfond
til sit arbejde.
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