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Dukken Ingunn Aamodt Hent PDF Pressemeddelelse: Oldemor er blevet gammel og bestemmer sig for at dele
ud af sine værdier til sine nærmeste. Diamantringe, sommerhuse, biler. Gæt hvad Eva får? En gammel dukke!
I raseri slår Eva dukken, holder den under vandet, river hånden af den, stikker øjet ud på den. Synd at hun
ikke hørte efter, da oldemor fortalte om det specielle ved dukken … Kryb godt ned under dynen og nyd det
første gys i den nye gyserserie MARV & BEN Lektørudtalelse: Anvendelse/målgruppe/niveau: Gedigen

gyserhistorie for modige drenge og piger fra 10 år. Bogen vil vække begejstring hos fans genren og vil udover
selvlæsning også vække begejstring som fælles oplæsningsbog på mellemtrinet. Beskrivelse: Serien 'Marv og

ben' har skiftet forlag og har fået nyt grafisk udtryk, men indholdet er stadigvæk gys og gru. Forsiden er
blevet lidt mere uhyggelig, og læseren er ikke i tvivl om, at der gemmer sig et godt gys i bogen. Den norske

forfatter har tidligere udgivet bøger til serien, og her bliver der skruet en tand op for gyset. Rammen er
nutidig, men stemningen er fortættet som en gammel gyserhistorie. Den forkælede og egoistiske pige, Eva,
får en gammel dukke foræret af sin oldemor. Eva bliver vred og fornærmet, hun er bitter over dukkens ringe
værdi og er generelt møgforkælet og vred på både sin lillesøster og forældrene. Da Eva forsøger at skade
dukken, kommer hun selv ud for voldsomme ulykker og uhyggelige oplevelser. Først til sidst går det op for
hende, at det er en overnaturlig dukke, som skal behandles godt, ligesom hendes medmennesker også skal

det. Spændingskurven er høj, og det er med tilbageholdt åndedræt, at læseren vender siderne.
Sammenligning: Forlagene udgiver rigtig mange gyserserier, og denne ligger i den gode ende af skalaen.

Samlet konklusion: En uhyggelig gyser, som fuldstændigt holder hvad den lover på omslaget.

 

Pressemeddelelse: Oldemor er blevet gammel og bestemmer sig for
at dele ud af sine værdier til sine nærmeste. Diamantringe,

sommerhuse, biler. Gæt hvad Eva får? En gammel dukke! I raseri
slår Eva dukken, holder den under vandet, river hånden af den,
stikker øjet ud på den. Synd at hun ikke hørte efter, da oldemor

fortalte om det specielle ved dukken … Kryb godt ned under dynen
og nyd det første gys i den nye gyserserie MARV & BEN



Lektørudtalelse: Anvendelse/målgruppe/niveau: Gedigen
gyserhistorie for modige drenge og piger fra 10 år. Bogen vil vække
begejstring hos fans genren og vil udover selvlæsning også vække
begejstring som fælles oplæsningsbog på mellemtrinet. Beskrivelse:
Serien 'Marv og ben' har skiftet forlag og har fået nyt grafisk udtryk,
men indholdet er stadigvæk gys og gru. Forsiden er blevet lidt mere
uhyggelig, og læseren er ikke i tvivl om, at der gemmer sig et godt
gys i bogen. Den norske forfatter har tidligere udgivet bøger til
serien, og her bliver der skruet en tand op for gyset. Rammen er

nutidig, men stemningen er fortættet som en gammel gyserhistorie.
Den forkælede og egoistiske pige, Eva, får en gammel dukke foræret
af sin oldemor. Eva bliver vred og fornærmet, hun er bitter over

dukkens ringe værdi og er generelt møgforkælet og vred på både sin
lillesøster og forældrene. Da Eva forsøger at skade dukken, kommer
hun selv ud for voldsomme ulykker og uhyggelige oplevelser. Først
til sidst går det op for hende, at det er en overnaturlig dukke, som
skal behandles godt, ligesom hendes medmennesker også skal det.
Spændingskurven er høj, og det er med tilbageholdt åndedræt, at
læseren vender siderne. Sammenligning: Forlagene udgiver rigtig
mange gyserserier, og denne ligger i den gode ende af skalaen.
Samlet konklusion: En uhyggelig gyser, som fuldstændigt holder

hvad den lover på omslaget.
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