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Den sorte safir Cecilie Eken Hent PDF Nu kommer Cecilie Ekens prisbelønnede eventyrroman Den Sorte
Safir i en helt ny samlet udgave. Bogen er en hæsblæsende skattejagtshistorie fuld af eventyr og action,

sandstorme, paladser i brand og skumle røvere. Aramiel fra den rige oaseby og den vilde pige Sif fra ørkenen
slår sig sammen om at finde den sagnomspundne Sorte Safir – en kæmpestor magisk ædelsten, der bringer sin

ejer evig lykke og rigdom. Det bliver en farefuld rejse, hvor de ikke bare skal kæmpe mod livsfarlige
modstandere – men også mod hinanden og deres gensidige fordomme. Pressen skrev: »Den Sorte Safir er et
rigtigt ørkeneventyr, der giver skønne minder om Aladdin … Jeg elsker denne slags børnebøger, fordi der er
masser af action, en god historie og magi. Det er et rigtigt eventyr som man meget nemt og hurtigt lever sig
ind i. Cecilie Eken er god til at fortælle historier … den ene side nærmest sluger den anden.« **** - Karin
Hald, Skrivepulten  »Den Sorte Safir går hurtigt i gang og er en bog fyldt med spænding og action. […]
Selvom bogen er let, er det en bog, der gnaver sig ind og lever videre, når man lægger den fra sig.« - Emil

Blichfeldt, Weekendavisen
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