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Næslandet 3 Eva Egeskjold Hent PDF Anmeldelse i Weekendavisen, maj 2016: '... Bøgernes stilart minder
nok mest om 'Vindens Navn' af Patrick Rothfuss, der har høstet stor hæder i udlandet ...' '... Bogen (bind 2)

bliver særligt medrivende, når det begynder at slå gnister mellem Oona og den bestialske prins. Den røg på en
uge. I bind tre kommer de episke kampe og kærlighedsdramaet op på den helt store klinge ...' '... det går

stærkt, når denne episke fantasy sætter alle sejl til, så action, forelskelse og en fantastisk verden går op i en
højere enhed. Bind tre læste jeg på en dag. Jeg vil have bind fire nu! ...'

’Snedkerens Hemmelighed’ er tredje og næstsidste bind i den særdeles anmelderroste fantasyserie om
Næslandet skrevet af Eva Egeskjold.

Uddrag: ‘Oona opdagede pludselig, at hun stod og borede Ildkvisten ind i bogryggen. De sortsvedne
bogstaver, som dannede hendes fars navn, var begyndt at ryge, og gnister sprang fra Ildkvistens spids.

Vivien var standset op ved siden af hende.
“Oona,” lød hendes stemme. “Hvad sker der?”

“Det … det er min fars bog,” hviskede Oona uden at være i stand til at trække kvisten væk fra bogryggen.
Hun stod som lammet; følte, at hvis hun trak Ildkvisten væk, ville hendes far forsvinde for altid.’

Næslandets dronning Ingaea er ved en fejltagelse død for forræderen Racnars hånd. Sigmon og Oona vender
hjem med Querqus Skjoldet fra Den Femte Mølle, men blot for at blive bekendt med dronningens tragiske

død.
Under tumulten, som hersker i kølvandet på mordet, lykkes det Racnar at stjæle Skjoldet fra Oonas kammer,
og han flygter ud af byen. Fortvivlet indser Oona, at hun har ladet sig narre, og at Sigmon havde ret i sin

mistro til Racnar.
Hvordan skal det endelige opgør mod Lucili kunne finde sted uden Skjoldet? Og vil hun nogensinde lære sin
fars skæbne at kende? For hvad er det for en forbindelse, Ensomnio antydede, hendes far har til Radixfolket?

Og hvorfor har hverken Stigandir eller hendes mor aldrig villet fortælle noget om ham?

Sagt om andet bind af Næslandet, Vinterkrigens Ofre:

‘ Første bog i serien var god, denne er fantastisk. Historien er som første bog velkomponeret og gennemtænkt.
Et mesterværk vil jeg ligefrem kalde dem. De skal læses igen!’

Bookeater

‘ ... en flot fortsættelse ...’ ‘ ... en imponerende debut ...’ ‘ ... skildret meget overbevisende ...’ ‘ ... uhyre
velskrevet og fængslende ...’ ‘ ... et godt beskrevet eventyrunivers ...’

Lektørudtalelse

‘ ... utrolig fængslende ...’ ‘ Er du ikke stødt på Næslandet før, så kan jeg kun give mine varmeste
anbefalinger om at komme i gang med at lære dette land at kende.’
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