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Glasfolket 1 May-Britt Brændstrup Og Martin Brændstrup Hent PDF Lægerne mener, at fjortenårige Victoria
lider af svær knogleskørhed, men da hun er på besøg hos sin fars indianske stamme i Canada, går det op for
hende, at der ligger noget helt andet bag hendes symptomer. Besøget hos indianerne åbner hendes øjne for de
særlige kræfter, hun selv besidder, men samtidig viser det sig, at der findes folk, der er ude efter netop disse
kræfter. For at rede trådene ud dykker hun ned i stammens gamle myter, hvor hun opdager ting om sig selv,

hun aldrig har turdet drømme om.

"Tordenfuglens arving" er første bog i trilogien om Glasfolket.

Forfatterparret May-Britt og Martin Brændstrup har sammen skrevet en række ungdomsromaner i
fantasygenren. Trilogien "Glasfolket" er bygget på indianske myter og græsk mytologi.

"May-Britt & Martin Brændstrups første bog i Glasfolket-serien er hurtigt læst, men når alligevel at fortælle
en ret interessant historie, der gør én spændt på fortsættelsen."

- Jakob Stegelmann, Troldspejlet
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