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Odins øje Erling Bugge Hent PDF Mange kender legenden om Odins øje, der kan se ind i fremtiden og
kender svaret på alt. Det er et magisk øje, som de fleste går ud fra ikke er andet end en legende.

Men faktisk findes øjet i virkeligheden. I århundreder har det været gemt bort, indtil folk til sidst holdt op
med at tro på, at det fandtes. Det er blevet beskyttet af vogtere, men nu hvor den sidste vogter er død,

risikerer øjet at falde i de forkerte hænder.

Aske og hans venner er til gengæld også på sporet af øjet, og hvis de når at finde det før de onde, kan verden
måske reddes.

Erling Bugge er en dansk forfatter, der har skrevet en lang række populære børne- og ungdomsbøger. Erling
Bugge har blandt andet skrevet letlæselige gysere, julehistorier og den historiske serie om vikingedrengen

Asbjørn.
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