Åndejegerne

Åndejegerne er første bok i en serie på 4 bøker. Der skrevet av den norske forfatteren
Magne Hovden. Han har en spennende fortid som gullgraver og illustratør. Magne Hovden
har også skrevet andre bøker, bl.a. om MGP og Sameland. Denne boka tilhører sjangeren
fantasy og er en fiksjonsbok.
Boka handler om tyske Gunther, norske Eirik og Lizzy fra New York. Det eneste de tre har til
felles, er at de har bursdag og fyller 13 år på samme dag. Eirik var hjemme i bygda si da alt
ble svart. Det siste Gunther husket, var at han var hjemme på familiegodset utenfor Berlin,
mens Lizzy lette etter mat i søppelkassene i New York. Så våkner de opp i et fangehull og
finner ut at de er valgt ut til å trenes opp til å kjempe mot de tre mektigste åndene i verden.
Men da de møter en terra-ånd, må de gamle åndejegerne hjelpe til. Det går heller ikke så bra
da de skal fange en gris!
Boka handler om samarbeid og at man må stå sammen og stole på hverandre om man skal
kunne bekjempe en mektig fiende. Fienden hadde vært altfor sterk for ett av barna alene men sammen kan de bekjempe de onde åndene. Moralen er at man må stå sammen og
samarbeide for å bli sterke og modige.
Denne boka passer for alle som liker å lese spennende bøker uten illustrasjoner. Kanskje
den passer best for dem mellom 10 og 14 år. De må ha litt tålmodighet med boka i starten,
men det er verdt det. Jeg likte boka veldig godt fordi den var så spennende. Den har gode
beskrivelser av personene og stedene hvor de er. Det kiler i magen når du leser de
spennende tingene som skjer med hovedpersonene. Jeg holdt på å gi opp i starten, men jeg
er glad for at jeg leste videre - det var helt klart verdt det!
Alma (11 år)

