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Blind Passager (lydbog) Jacob Oliver Krarup Hent PDF ”Med et stivner Sørens arrige ansigt, og som ler
skifter det form, som om han har set et rumvæsen. Han står med åben mund og åbne øjne og ser tomt ud i
luften. Han trækker hænderne til sig og vender sig i stedet om og løber tilbage. Vi står uden at sige et ord til
hinanden. Rumfærgen begynder at rumle. Jeg kan mærke, at løfteraketterne bliver antændt under os...”

William er begyndt på Astronautskolen i Ribe. Her lærer han hurtigt forskellen på at skulle lære dansk og
matematisk og det at skulle uddanne sig som pilot. Samtidig skal han finde sin plads i klassen mellem venner
og fjender. Da han ved et tilfælde ender som blind passager i en rumfærge, begynder en rejse, som han aldrig

havde forestillet sig. Den første rejse blandt mange…

Anmeldelse:
Lektørudtalelse:

"En handlingsdrevet og spændende bog, med både eventyr og genkendelighed fra
skoledagen."

"Bogen lægger op til at blive en serie, og det ville absolut ikke gøre noget."

 

”Med et stivner Sørens arrige ansigt, og som ler skifter det form,
som om han har set et rumvæsen. Han står med åben mund og åbne
øjne og ser tomt ud i luften. Han trækker hænderne til sig og vender

sig i stedet om og løber tilbage. Vi står uden at sige et ord til
hinanden. Rumfærgen begynder at rumle. Jeg kan mærke, at

løfteraketterne bliver antændt under os...”

William er begyndt på Astronautskolen i Ribe. Her lærer han hurtigt
forskellen på at skulle lære dansk og matematisk og det at skulle
uddanne sig som pilot. Samtidig skal han finde sin plads i klassen
mellem venner og fjender. Da han ved et tilfælde ender som blind
passager i en rumfærge, begynder en rejse, som han aldrig havde

forestillet sig. Den første rejse blandt mange…

Anmeldelse:
Lektørudtalelse:

"En handlingsdrevet og spændende bog, med både eventyr og
genkendelighed fra

skoledagen."
"Bogen lægger op til at blive en serie, og det ville absolut ikke gøre

noget."
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