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Bundet af Tivaja E-lydbog Josefine Ottesen Hent PDF Serien om Løvindens datter foregår i et fantasy-
univers, som både drenge og piger kender og føler sig trygge ved, og som sætter fantasien i gang – godt

hjulpet af de fantastiske illustrationer.

Løvindens datter er letlæsning og fantasy, når det er bedst, og serien tager udgangspunkt i de gamle myter om
amazonerne. Hovedpersonen Antiope skal overtage magten og herske over stammen. I en drabelig kamp med
nogle tyve ser det sort ud for Antiopes søster. For at frelse hende beder Antiope til Tivaja. Hun vil ofre sig for

søsteren.

Som Tivajas udsete er Antiope bundet og må sige farvel til livet som en fri kriger. Hun skal lære at ofre til
Tivaja og bede til Moder Jord, men hun længes efter vandet, vinden og familien. Hun savner den dejlige
følelse, når hun trak buen. Om natten drømmer hun om at være kriger. Hun finder på råd. Hun begynder at
øve sig med bue og pil om natten. En nat dukker søsteren op. De træner og taler sammen, men pligterne som

tjenerinde kalder.

• Den sorte storm
• Bundet af Tivaja
• Arkons drøm

• Det gyldne bælte
• Athens mure

 

Serien om Løvindens datter foregår i et fantasy-univers, som både
drenge og piger kender og føler sig trygge ved, og som sætter
fantasien i gang – godt hjulpet af de fantastiske illustrationer.

Løvindens datter er letlæsning og fantasy, når det er bedst, og serien
tager udgangspunkt i de gamle myter om amazonerne.

Hovedpersonen Antiope skal overtage magten og herske over
stammen. I en drabelig kamp med nogle tyve ser det sort ud for

Antiopes søster. For at frelse hende beder Antiope til Tivaja. Hun vil
ofre sig for søsteren.

Som Tivajas udsete er Antiope bundet og må sige farvel til livet som
en fri kriger. Hun skal lære at ofre til Tivaja og bede til Moder Jord,
men hun længes efter vandet, vinden og familien. Hun savner den
dejlige følelse, når hun trak buen. Om natten drømmer hun om at

være kriger. Hun finder på råd. Hun begynder at øve sig med bue og
pil om natten. En nat dukker søsteren op. De træner og taler sammen,

men pligterne som tjenerinde kalder.

• Den sorte storm
• Bundet af Tivaja
• Arkons drøm

• Det gyldne bælte



• Athens mure
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