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To fantasybøger om den excentriske heks Tupilak
Forfatter Bente Egholm har skrevet to fantasifulde fortællinger om hekse,
troldmænd, magi og eventyr, og den 14. april udkommer de samlet i én bog. I
Tupilak og krystallerne finder de to tilsyneladende helt almindelige piger Anne
og Ida ud af, at deres nabo fru Tupilak er en flere hundrede år gammel heks.
Snart bliver de viklet ind i et eventyr fuld af magi og farer, for Tupilaks søster
har brug for deres hjælp. I Tupilak og kamæleonen får Tupilak endnu en gang
brug for hjælp af Anne og Ida, der sammen med en gruppe magikere nu skal
fange den magtfulde og onde troldmand Emmanuel.
Tupilak og krystallerne: Isabel, Tupilaks søster, er blevet
dømt til at leve som et menneske i 100 år på grund af
grådighed. Hun får nogle farlige venner og flygter. Der
foregår underlige møder i skoven, og to menneskesøstre,
Anne og Ida, får sig en kæmpe overraskelse. Krystaller er
jo bare pæne sten, ikke? Tupilak prøver at hjælpe Isabel,
men søsteren gør det ikke nemt for Tupilak.
Tupilak og kamæleonen: Den grusomme troldmand
Emmanuel er undsluppet. Tupilak og hele det Magiske
samfund, med den Ældste i spidsen, leder efter ham.
Sjælløse væsener dukker op, de er vidner til horrible
hændelser. Anne og Ida overtager noget af Tupilaks
arbejde. Militæret bliver sat ind, men fine grå rotter og et
træ fuld af vandalfer hjælper Tupilak og de Ældste uden at
vide det. Emmanuel er hele tiden ét skridt foran. Hvorfor
er han så god til at skjule sig, og kan Tupilak og de Ældste
fange ham?
De to bøger om Tupilak er velegnede til børn, der er vilde med fantasy og magi. Bente
Egholms fortællinger er blandt andet inspireret af Harry Potter-bøgerne, hvor et
hemmeligt samfund af hekse og troldmænd kæmper for balancen mellem det gode og det
onde. Selvom Tupilak, Anne og Ida besøger mange forskellige dele af verden på deres
flyvende koste, foregår handlingen primært i Danmark. Bøgerne om Tupilak er Bente
Egholms debut som forfatter.
Tupilak og krystallerne og Tupilak og kamæleonen udkommer på Skriveforlaget den 14. april
2018. Bente Egholm giver gerne interview og kan kontaktes på telefon 29 46 77 76 eller e-mail
b.v.egholm@gmail.com. Se også https://tupiheks.wordpress.com.
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