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Slangesmykket Ida Jessen Hent PDF Eva og Jan redder i sidste øjeblik en sejlbåd fra at gå på skærene. Den
eneste ombordværende er en 2-årig pige, som ingen ved, hvem er.

‘Slangesmykket’ er den fjerde af fire bøger om Jan og Eva og deres oplevelser. De øvrige bøger er:
‘Troldtinden’
‘De døde skær’
‘Fuglefar’

Det skrev pressen om …

‘Troldtinden ‘
Eva og Jan sejler en dag ud til Troldtindens ø, hvilket er absolut forbudt og farligt. Øen siges at være ubeboet,
men ... Nu hentes en fortid frem, fyldt med lidenskabelig -kærlighed, uforsonligt had og livsvarigt fjendskab -

mellem denne gamle mand og Evas farfar ...
Eva Glistrup, Berlingske Tidende

‘De døde skær’
Jeg håber meget, at der kommer flere bøger i serien om Jan og Eva fra det lille fiskersamfund i den -norske
skærgård. Og det er vel den bedste anbefaling, jeg kan give ... Med veloplagt fortælleglæde får forfatteren

fortalt en historie, der indeholder både spænding, drama, myte, gys, kærlighed og jalousi.
Mogens Bille, IBC

‘Fuglefar’
En usædvanlig børneroman, som suggestivt og -spændende fortæller om den 12-årige Evas og Jans tætte
venskab, mysterieopklaring og spirende forelskelse blandt hav, himmel, blæst, midnatssol og fugleliv.

Kari Sønsthagen, Berlingske Tidende

‘Slangesmykket’
Altså hatten af for Ida Jessens bøger om Eva og Jan. Som et eksempel på en serie, der helt uprætensiøst

forener mystik, natursansning og oprigtig menneske-interesse med godt skrivehåndværk fortjener bøgerne –
som -ummer høj og på sæt og vis også tidløs identifikationsværdi – rigtig mange læsere.

Henning Mørch Sørensen, Information
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