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Fanny Fairychild og det magiske spejl Ann Lykke Lindbo Hent PDF Tænk, hvis der var en verden fuld af
magi og trolddom og alt det, man tør ønske sig. Men også alt det, man frygter mest? Og tænk, hvis du

gennem generationer har været arving til nøglen til dette mysterium? Fannys mor forsvandt da Fanny var fire
år gammel. Seks år senere finder Fanny sin mors gamle dagbog og et magisk spejl i en kiste på loftet. Med

hjælp fra dagbogen og en flok legesyge guldsmede, finder Fanny vej til den gamle kone Alfhild på lysningen
Carling i den store, tætte skov nær hendes hjem. Alfhild fortæller Fanny, at spejlet i virkeligheden er en

magisk nøgle lavet af gudinden Freja. Og hun fortæller om en verden fuld af alfer, jætter og nordiske guder –
men også ondskab og ulykke. Med spejlet i hånden og nye alfevenner ved sin side, rejser Fanny gennem

Mimers Brønd mod alfernes land, Alfheim. Hun skal advare Kong Frej om Udgårdslokes onde planer. Han vil
stjæle spejlet og hemmeligheden bag gudernes evige liv, så han selv bliver en gud og enehersker over hele
verden. Pludselig skal Fanny kæmpe, ikke blot for sit eget liv, men også for hele menneskeheden. Og

samtidig går det op for hende, at hun ikke kender til hele sandheden om sin mors forsvinden ... Dette er den
første bog i fantasyserien om Fanny Fairychild. Bog nummer to Fanny Fairychild og Odins øje udkommer
august 2019. Der er referencer til sagn fra den nordiske mytologi i handlingen og ordforklaring bagerst i

bogen.

 

Tænk, hvis der var en verden fuld af magi og trolddom og alt det,
man tør ønske sig. Men også alt det, man frygter mest? Og tænk,
hvis du gennem generationer har været arving til nøglen til dette

mysterium? Fannys mor forsvandt da Fanny var fire år gammel. Seks
år senere finder Fanny sin mors gamle dagbog og et magisk spejl i en

kiste på loftet. Med hjælp fra dagbogen og en flok legesyge
guldsmede, finder Fanny vej til den gamle kone Alfhild på lysningen
Carling i den store, tætte skov nær hendes hjem. Alfhild fortæller

Fanny, at spejlet i virkeligheden er en magisk nøgle lavet af
gudinden Freja. Og hun fortæller om en verden fuld af alfer, jætter



og nordiske guder – men også ondskab og ulykke. Med spejlet i
hånden og nye alfevenner ved sin side, rejser Fanny gennem Mimers
Brønd mod alfernes land, Alfheim. Hun skal advare Kong Frej om
Udgårdslokes onde planer. Han vil stjæle spejlet og hemmeligheden
bag gudernes evige liv, så han selv bliver en gud og enehersker over
hele verden. Pludselig skal Fanny kæmpe, ikke blot for sit eget liv,
men også for hele menneskeheden. Og samtidig går det op for hende,
at hun ikke kender til hele sandheden om sin mors forsvinden ...
Dette er den første bog i fantasyserien om Fanny Fairychild. Bog
nummer to Fanny Fairychild og Odins øje udkommer august 2019.
Der er referencer til sagn fra den nordiske mytologi i handlingen og

ordforklaring bagerst i bogen.
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