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Himmelborgens hemmeligheder Charlotte Blay Hent PDF Mød gengangerne, der er sluppet løs i det gamle
slot. Under en voldsom storm revner tårnet på Gjorslev. Snart begynder det at spøge, og ulykkerne vælter ned
over godset. Revnen danner nemlig passage mellem de levende og de døde. Godsejerens børn, Anna og Uffe,
opsøges pludselig af genfærd fra dramatiske tidsperioder i slottets historie. De forsøger at mane gengangerne i
jorden og undervejs kommer de på sporet af dunkle hemmeligheder og gamle skatte. Bogen er illustreret af
Per O. Jørgensen, der blandt andet har lavet forsiderne til de danske Harry Potter-bøger. Anmeldelser:

Fantastisk børnebog skrevet af Charlotte Blay. Den handler om det gamle gods Gjorslev på Stevns. En nat
under et stormvejr revner tårnet på Gjorslev. Tårnet bliver en åben portal til de dødes verden. Spøgelserne
fra gamle historiske tidsperioder høres i mørket og børnene Anna og Uffe må forsøge at give de døde fred,
imens de går på opdagelse i den danske historie. Spændende og flot børnebog. - Goodreads - 4 ud af 5

stjerner Fortiden spiller nutiden et puds … Jeg elskede denne bog! Jeg ville ønske, at den var blevet udgivet
dengang jeg var barn. Historien er god, Charlotte Blays skrivestil er spændende og fortællingen viser små
brudstykker af Danmarks historie, så det er både lærerigt og fascinerende at følge udviklingen. Efter

læsningen af denne bog sidder jeg tilbage med tanken om at jeg er blevet opslugt i et andet univers og at jeg
i den grad har opdaget ”Himmelborgens Hemmeligheder”. - Bookeater - 9 ud af 10 stjerner Bogen er oplagt

at bruge i skolen, hvor man kan lave opgaver om de forskellige tidsperioder og finde links til mere
information og lærervejledning på hjemmesiden. - Bogbotten
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spøge, og ulykkerne vælter ned over godset. Revnen danner nemlig
passage mellem de levende og de døde. Godsejerens børn, Anna og
Uffe, opsøges pludselig af genfærd fra dramatiske tidsperioder i
slottets historie. De forsøger at mane gengangerne i jorden og

undervejs kommer de på sporet af dunkle hemmeligheder og gamle
skatte. Bogen er illustreret af Per O. Jørgensen, der blandt andet har
lavet forsiderne til de danske Harry Potter-bøger. Anmeldelser:



Fantastisk børnebog skrevet af Charlotte Blay. Den handler om det
gamle gods Gjorslev på Stevns. En nat under et stormvejr revner
tårnet på Gjorslev. Tårnet bliver en åben portal til de dødes verden.
Spøgelserne fra gamle historiske tidsperioder høres i mørket og

børnene Anna og Uffe må forsøge at give de døde fred, imens de går
på opdagelse i den danske historie. Spændende og flot børnebog. -
Goodreads - 4 ud af 5 stjerner Fortiden spiller nutiden et puds … Jeg

elskede denne bog! Jeg ville ønske, at den var blevet udgivet
dengang jeg var barn. Historien er god, Charlotte Blays skrivestil er
spændende og fortællingen viser små brudstykker af Danmarks

historie, så det er både lærerigt og fascinerende at følge udviklingen.
Efter læsningen af denne bog sidder jeg tilbage med tanken om at jeg
er blevet opslugt i et andet univers og at jeg i den grad har opdaget
”Himmelborgens Hemmeligheder”. - Bookeater - 9 ud af 10 stjerner
Bogen er oplagt at bruge i skolen, hvor man kan lave opgaver om de

forskellige tidsperioder og finde links til mere information og
lærervejledning på hjemmesiden. - Bogbotten
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