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Pigen Mille vil hjælpe naturens skabninger overalt, hvor små og lodne væsner er i nød. Dyret Muld vil
beskytte Mille. Drengen Mads ved det ikke, men han er Milles hjertenskær.

Man kunne tro, at dette er et traditionelt trekantsdrama. Men i stedet udvikler det sig til et halsbrækkende
eventyr, da en piges mystiske forsvinden sender alle tre til en magisk verden – truet af krig.

Kun ved at finde den forsvundne pige – og hundredvis af andre savnede børn – kan krigen forhindres.

Før mysteriet er løst, støder vore venner dog på en ond tryllekunstner, en kolerisk troldmand, en forkælet
prinsesse, en doven prins, en løve fra et maleri – og lotusdammens vogter!

Tegneserien har sin helt egen tone, hvor metareferencer til f.eks. fantasy-litteraturens klassikere og maleren
Rousseaus værker helt naturligt blandes med eventyr, sjove gags og personer, man kommer til at holde af.

»Muld og Mille er stærkt underholdende og fyldt med fede popkulturelle referencer - der er guf for både børn
og voksne i Muld og Mille!«

- Peter Snejbjerg, forfatter og tegneserietegner

»Tegneserien er tegnet og skrevet så man sidder klæbet til siderne. Det er ikke set bedre siden Asterix og
Valhalla! - For Muld og Mille er skrevet med både hjerne og hjerte«

- Emil Blichfeldt, forlægger
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universitetsprofessorer og eventyrlystne børn.

 

Forlaget skriver: Endelig en tegneserie for børn og voksne, der
holder af sjov, eventyr og en lækker larve...

Pigen Mille vil hjælpe naturens skabninger overalt, hvor små og
lodne væsner er i nød. Dyret Muld vil beskytte Mille. Drengen Mads

ved det ikke, men han er Milles hjertenskær.

Man kunne tro, at dette er et traditionelt trekantsdrama. Men i stedet
udvikler det sig til et halsbrækkende eventyr, da en piges mystiske
forsvinden sender alle tre til en magisk verden – truet af krig.

Kun ved at finde den forsvundne pige – og hundredvis af andre
savnede børn – kan krigen forhindres.



Før mysteriet er løst, støder vore venner dog på en ond
tryllekunstner, en kolerisk troldmand, en forkælet prinsesse, en
doven prins, en løve fra et maleri – og lotusdammens vogter!

Tegneserien har sin helt egen tone, hvor metareferencer til f.eks.
fantasy-litteraturens klassikere og maleren Rousseaus værker helt

naturligt blandes med eventyr, sjove gags og personer, man kommer
til at holde af.

»Muld og Mille er stærkt underholdende og fyldt med fede
popkulturelle referencer - der er guf for både børn og voksne i Muld

og Mille!«
- Peter Snejbjerg, forfatter og tegneserietegner

»Tegneserien er tegnet og skrevet så man sidder klæbet til siderne.
Det er ikke set bedre siden Asterix og Valhalla! - For Muld og Mille

er skrevet med både hjerne og hjerte«
- Emil Blichfeldt, forlægger

Om forfatteren:

Niels Roland er en af veteranerne i dansk tegneserie og har udgivet
en lang række titler siden debuten i 1986. Senest den videnskabelige
´håndbog´ i tegneserieform Menigmands guide til dommedag. Hans
striber optræder ugentligt i bla. Weekendavisens sektioner Ideer og
Faktisk, hvor hans skarpe vid og underfundige humor rammer plet

hos både
universitetsprofessorer og eventyrlystne børn.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Lotusdammens vogter&s=dkbooks

