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Albions datter Ilka Tampke Hent PDF Albions datter er med sin smukke fortælling og uimodståelige heltinde
en fantastisk læseoplevelse fra jernaldertidens England. Om kvinder og magt, om kærlighed og tro, om at

være splittet mellem to mænd  – og om sammenstødet mellem to kulturer.

England år 43. For Albions folk er 'skind' livsnødvendigt. Det er deres totem, deres hilsen og deres hjem.

Ailia har ikke noget skind. Hun blev efterladt af sine forældre som spæd, og ingen kender hendes oprindelse.
Hun har ingen ret til at gifte sig, til at deltage i ceremonier eller til at tilegne sig viden. Men Ailia er
nysgerrig, og lokket af en gådefuld og smuk ung mand begiver hun sig ud på en forbudt rejse mod den

lærdom, der måske kan redde hendes folk fra den romerske trussel.

Pressen skriver:

»Velskrevet og spændende bog, der blander historisk fiktion med fantasy. Tampke har gjort et godt arbejde
med at skabe et univers, der er veludbygget og gennemført.«

– Louise Hede, Lektør

»utrolig let at leve sig ind i universet, fordi forfatteren har skrevet den så godt og detaljeret, at jeg kunne se
omgivelserne meget tydeligt for mig. […] Alle kan begå fejl, og det er rigtig godt at se, at hun ikke

nødvendigvis er perfekt, som det jo også ville være tilfældet i den virkelige verden. Så hvis du trænger til et
nyt fix inden for fantasygenren, kan den her helt klart anbefales – den bringer i hvert fald noget nyt på

bordet«

****½ – Anne Mette Bach Jeppesen, deungesord.dk
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