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Drømmeland Nick Clausen Hent PDF Da Louie begynder at drømme om manden i blåt, finder han snart ud
af, at han ikke bare drømmer. Han rejser faktisk til en anden verden. En verden, som manden i blåt kalder
Drømmeland. Pressen skriver: 4 ud af 5 hjerter: “I gennem et let tilgængeligt sprog fortælles der en historie
om at savne og drømme, om at være bange for fortiden og om mod og at turde give slip. Og så giver den
gåsehud over hele kroppen, hvordan Louie langsomt bliver mere og mere indfanget i Drømmelands

forunderligheder. Og som læser er det svært ikke at lade sig rive med ind i Drømmeland.” Regitze Xenia,
bookishloveaffair.blogspot.dk. 4 ud af 5 stjerner: “Bogen gjorde mig ikke lige så bange, som jeg havde regnet
med, men der var dog rigtig mange skræmmende elementer med i bogen, som gjorde at jeg alligevel blev lidt

skræmt og paranoid, sådan at jeg på et tidspunkt måtte gå over og lukke for min altandør, da vinden fik
gardinerne til at blafre. Så selvom den ikke gjorde mig bange, så lykkes det den dog at skræmme mig lidt,

hvilket var super fedt!” Amalie Hansen, adventuresofabookgeek.blogspot.dk. “Sproget er flydende og letlæst,
og beskrivelserne af såvel Louies gamle forfaldne hus, som det uvirkelige Drømmeland er utroligt gode.”

Kirsten Bloch, laesehestmedfantasy.blogspot.dk. 4 ud af 5 stjerner: “Bogen er en fortælling om savn, at miste
og modet til at komme videre. En fortælling om, at turde drømme, men også vide hvad der er virkelighed.”
Line Dalbro, forestillingomparadis.blogspot.dk. “Jeg synes personligt at Louies mystisk dybe søvn, der ikke
gør ham mere udhvilet, men tværtimod synes at trætte ham yderligere, var specielt gruopvækkende, og bare
tanken får det til at løbe mig koldt ned af ryggen. Tænk at sove og sove og kun blive mere træt!” Viola Frøjk,

bogblogger.dk. “Jeg anbefaler Drømmeland til alle læseglade børn mellem 11 og 14. Med anbefalingen
kommer advarslen: Læs den kun, hvis du ikke har andet at lave i dag. For du stopper ikke før, du er nået til
sidste side.” Rikke Dyrhave, æseløre.dk. 5 ud af 6 stjerner: “Jeg er ret overrasket over, hvor mange lag der
egentlig er i denne bog, specielt når man tænker på hvor kort den er.” Sabrina, sabrinasblog.dk. 3 ud af 5

bøger: “det er en spøgelseshistorie, men den handler også om at miste en man elsker, savn og om at komme
videre.” Kathine Bach Pachniuk, bibliotekattensboeger.com. “Læs “Drømmeland” af Nick Clausen, hvis du –
mangler en bog til værklæsning på 5. og 6. klassetrin. – søger en bog, der rammer både drenge og piger. – vil
læse en spændende bog sammen med dit barn. “Drømmeland” er en kompetent bog, der egner sig til læsning
på mellemtrinnet. Selvstændigt, i fællesskab eller som højtlæsning.” Mette Sofie Kirkedal, bogoplevelsen.dk.
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