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Slædehundene hyler Charlotte Blay Hent PDF Nannavinas bror er forsvundet i de grønlandske snefjelde.

Måske er han død. Hun mistænker sin brors bedste ven, Norsaq, for at have en finger med i spillet. Alligevel
tager hun med ham på en længere slæderejse i den barske natur. Og da Norsaq kommer ud for en ulykke, må
Nannavina klare det hele. Også da hun og hundene bliver forfulgt af en gammel sulten isbjørn. Anmeldelser:
”Charlotte Blay servere en spændende historie med personer og omgivelser, der strutter af liv og ægthed.
Undervejs får læseren en række grønlandske sagn genfortalt af Nannavinas bedstefar og oplever såvel sæl-
som isbjørnefangst. Det er en livsbekræftende bog.” – Weekendavisen, Damian Arguimbau>/P> Charlotte
Blay kan sit kram. Hun er en fremragende iagttager, hun begejstres over det, hun ser. Hun elsker at rejse og
opleve. Og den glæde drysser ned over de børn og bygder, som er nødvendige skabeloner til sådan en
børnebog. ’Slædehundene hyler’ er hjerteligt og professionelt arbejde. Helt ned i detaljen. Sidste kapitel
hedder ’Sørgemik og glædesrus’, det er godt fundet på. – Politiken, Steffen Larsen Charlotte Blay har til

denne bog lavet research i Grønland. Det er der kommet en forrygende spændende og velfortalt roman ud af.
Læserne, fra 6. klasse får rigtig megen viden om livet og dagligdagen i Grønland - Bl.a. om natur og

landskab, slædehunde, beboelser, fangst, traditioner og mytefortællinger. – Lektørudtalelse, Lisbeth Thue
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