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Halvmånesmykket Niels Jensen Hent PDF "I smykket var der indridset et mærkeligt tegn, som Gungadin ikke
kendte. Han sad stille og så på det. Hvad var det for et tegn? spurgte han.

Hun rystede på hovedet: Ingen i hele Tågedalen kender det tegn, sagde hun, men jeg tror, det er et stærkt
tegn, der kan hjælpe dig og passe på dig undervejs, som din mor sagde. Måske kan det endda vise dig vejen,

du skal gå."

Da Gungadins mor døde, arvede han et smykke med et mærkeligt tegn indridset. Dette smykke og dets
hemmelige tegn vil kunne hjælpe ham med at finde ud af, hvor han kommer fra, og hvem han egentlig er. For

måske er det ham, der er udvalgt til at befri Tågedalen fra den onde heksedronning Urda.

"Dronning Urdas hævn" er en uafhængig fortsættelse af "Halvmånesmykket". Bøgerne kan læses i
forlængelse af hinanden eller hver for sig.

Niels Jensen (f. 1927) er en dansk forfatter, der har skrevet et væld af børne- og ungdomsbøger om Danmarks
historie, bibelhistorie og nordisk mytologi. Han debuterede i 1971 med "Da landet lå øde", og sidenhen er det

blevet til 37 bøger.
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