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Tora på fjorten skal besøge sin far på en lille skotsk klippeø, hvor han graver efter gamle skeletter. Hun er
bange for at komme til at kede sig, men knap er hun gået i land på øen, før tingene tager fart: Tora får en lille
navnløs hest og bliver forfulgt hen over heden af den hovedløse rytter. Toras far finder en vikingehøvding og
hans skatkiste i munkenes hemmelige gravkammer. Toras far bliver kidnappet af røvere. Ferien bliver meget
mere spændende, end Tora havde regnet med. Indimellem alt for spændende. Charlotte Blay har besøgt
mystiske klippeøer og spøgelsesplagede slotsruiner i Skotland. Her stødte hun på skeletter, gengangere og
hemmelige trappegange - alt det er også med i historien om Tora. Anmeldelser: Charlotte Blay bærer fortjent
sit ry som én af de mest produktive og underholdende fortællere for børn i mysteriealderen. Hun har hurtigt
fornemmet, at der er ugler i mosen på Isle of Rocks. Det er ude på de små øer, det foregår. Her bugner det med
skeletter, ruiner og hemmeligheder. - Politiken, Steffen Larsen Både drenge og piger i 10-12 års-alderen vil
føle sig godt underholdt, og faktisk har bogen på grund af Toras temperament og handlekraft - og den
fuldkommen problemløse tilstedeværelse af genfærd - sin egen friske stil. - Berlingske Tidende Serien består
af tre bøger, som kan læses selvstændigt: Genfærdet - Tora i Skotland Skrællingen - Tora i Vinland
Huldrefolket - Tora i Island
2) Skrællingen – Tora i Vinland. Klik på den blå tabeloverskrift for at få sorteret listen efter den pågældende
overskrift Genfærdet. 14-årige Tora er på ferie på en lille skotsk ø, hvor hendes arkæologfar graver efter en
meget eftertragtet vikingeskat, men det bliver Tora, vennen Roy og borgspøgelset Mary, der til sidst løser
problemerne Tora på fjorten skal besøge sin far på en lille skotsk klippeø, hvor han graver efter gamle

skeletter. De tre bøger om Tora: Den første foregår I Skotland, den anden på Newfoundland og den tredje på
Island. 2003 GENFÆRDET – Tora i Skotland. 20.
search Søg. Hun er bange for at komme til at kede sig, men knap er hun gået i land på øen, før tingene tager
fart: Tora får en lille navnløs hest og bliver forfulgt hen over heden af den hovedløse rytter. Genfærdet
hjælper Tora med at komme på sporet af en skalleflækker, en særlig kampøkse. : Høst, 2007.
Tora i Vinland Skrællingen Tora i Vinland (2006) er Charlotte Blays anden roman om Tora, der også var
hovedpersonen i Genfærdet Tora i Skotland. Også genfærdet, den unge Illuge. Tora er rejst til New
Foundland hvor hendes far nu udgraver en vikingeboplads. Side 7. Tora i Skotland'. Tora på fjorten skal
besøge sin far på en lille skotsk klippeø, hvor han graver efter gamle skeletter. Da Tora er med sin far i Island,
og her indgår en aftale med huldrefolket,.
Tora på fjorten skal besøge sin far på en lille skotsk klippeø, hvor han graver efter gamle skeletter. Charlotte
Blay Genfærdet - Tora i Skotland.
Forfatteren Charlotte Blay har rejst i vikingernes fodspor,.

