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Sværdets kraft J\u00f8rgen Hartung Nielsen Hent PDF Landsbyens berømte smed, Teowulf, har smedet et
magisk sværd, som altid vil bringe sejr til sin ejermand, hvis han/hun kæmper imod uretten. Rygtet om

sværdet når vidt omkring, og en dag dukker nogle fjendtlige krigere op i smedjen og forlanger at få sværdet.
Da Teowulf med det samme gennemskuer dem, nægter han at udlevere sværdet, som han har gemt godt af
vejen. Selv ikke, da de fremmede truer med at hugge hovedet af ham, giver han sig - og det kommer til at

koste ham livet. Smedens 13-årige datter, Estrid, er en vildbasse. Hun tæver alle byens drenge i nævekamp og
i våbenbrug. Hun finder sin dræbte far og er med det samme klar over, at hun selv er i yderste livsfare. Hun
stikker derfor af, men sværger en blodig hævn overfor faderens drabsmænd. Hjalmar, hende meget gode ven
og jævnaldrende, hjælper hende med fare for sit eget liv, og sammen drager de ud ... for at få hævn. Heldigvis
har Estrid fundet faderens magiske sværd, men er det nok imod nogle frygtelige og veltrænede fjender? "Det
magiske sværd" er en spændende fortælling i fantasy/eventyrstil, og bogen blev af en anmelder rost meget og
sammenlignet med "Brødrene Løvehjerte". Forfatteren,. Jørgen Hartung Nielsen, har mere end 160 titler bag

sig.
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Hun tæver alle byens drenge i nævekamp og i våbenbrug. Hun finder
sin dræbte far og er med det samme klar over, at hun selv er i yderste
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drager de ud ... for at få hævn. Heldigvis har Estrid fundet faderens
magiske sværd, men er det nok imod nogle frygtelige og veltrænede
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