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Havuhyret Narga Adam Blade Hent PDF I Det Sorte Hav lurer faren. Havuhyret Narga lever af at æde de

oprørere, som kæmper mod Malvel, den onde troldmand. Narga holder også et af de gode monstre fra Avantia
fanget. Kan Tom befri det gode monster, eller slipper det aldrig ud af Det Mørke Rige? Monsterjagten er
fængslende læsning og fyldt med drama på et niveau, der også egner sig for de yngste fantasy-elskere.

Børnene er godt underholdt, både når bøgerne bruges som højtlæsning fra 6 år og opefter, og når de selvlæses
af de yngste læsere fra 8-9 år. Serien har også fået en fanskare blandt den gruppe af ældre børn, der ikke har
gode læsekundskaber og derfor ikke har lysten og rutinen til at kaste sig over omfangsrige og mere krævende
bøger. Her er nogle bøger, der både er spændende og overkommelige. Monsterjagten er derfor også velegnet
til at give denne gruppe børn en god læseoplevelse og med til at give dem den læserutine, der er nødvendig

for at blive gode læsere.

 

I Det Sorte Hav lurer faren. Havuhyret Narga lever af at æde de
oprørere, som kæmper mod Malvel, den onde troldmand. Narga

holder også et af de gode monstre fra Avantia fanget. Kan Tom befri
det gode monster, eller slipper det aldrig ud af Det Mørke Rige?
Monsterjagten er fængslende læsning og fyldt med drama på et

niveau, der også egner sig for de yngste fantasy-elskere. Børnene er
godt underholdt, både når bøgerne bruges som højtlæsning fra 6 år
og opefter, og når de selvlæses af de yngste læsere fra 8-9 år. Serien
har også fået en fanskare blandt den gruppe af ældre børn, der ikke
har gode læsekundskaber og derfor ikke har lysten og rutinen til at
kaste sig over omfangsrige og mere krævende bøger. Her er nogle
bøger, der både er spændende og overkommelige. Monsterjagten er

derfor også velegnet til at give denne gruppe børn en god



læseoplevelse og med til at give dem den læserutine, der er
nødvendig for at blive gode læsere.
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