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Shangriman Peter H. Sonne Hent PDF Benja`s far er forsvundet, og tilsyneladende er der ingen, der ved, hvor
han er forsvundet hen.

Gamle Noah viser Benja et mystisk, gulnet kort over det gådefulde land, Shangriman, og fortæller at Benja er
den udvalgte, der skal drage til Shangriman for at finde Eventyrets Magiske Amulet, så Menneskenes Verden

ikke går under.
Men først da Benja opdager, at hans far er i Shangriman, bliver han overbevist om, at han bliver nødt til at

tage afsted...
I Shangriman møder Benja, Skovfolket, og knytter venskab med Hjortedrengen og Lille Bjørn.

Skovfolket er i krig med den frygtindgydende, Sølvmaske, fra Den Forbudte By, og Benja bliver tvunget til at
vælge side.

Hvem vil sejre i Det Sidste Slag?
Vil Benja finde Eventyramuletten?

-Og kommer Benja nogensinde til at se sin far igen?

Uddrag fra bogen:

Endelig kom dagen, vi havde ventet så længe på. Allerede før daggry var vores frihedshær i gang med at
samle sig. Da det første røde lys fra den nye dag viste sig i øst, stod vores krigere i formation på sletten foran
byporten til Den Forbudte By. Selv befandt jeg mig i udkanten af skoven og kunne følge med i alt, hvad der
skete. Vi ventede hele formiddagen på, at Sjakalen skulle sende sine soldater ud, men først da solen stod
højest på himmelen, skete der noget. Den store, tunge byport åbnede sig, og en frygtindgydende hær

bevægede sig langsomt ud på sletten og tog opstilling foran vores hær. Der var endnu flere soldater i deres
hær, end jeg nogensinde havde kunnet forestille mig. Jeg kunne mærke mit hjerte slå hurtigere og hårdere i

brystkassen ved det skræmmende syn.

Om forfatteren:

Peter Sonne er født 1964. Skrev oprindelig Shangriman–Eventyrlandet til sine to børn. Som dreng var Peter
vild med Robin Hood og Peter Pan.

Har som voksen i en periode boet på et indiansk reservat. Peter har de sidste 12 år levet af at undervise børn
og unge.

Desuden sangskriver, teaterinstruktør og divisionsspiller i bordtennis.
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