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Prinsesse Lindaguld Herta J. Enevoldsen Hent PDF I gamle dage i Persien levede der en konge, der hed Shah
Nadir. Han havde mange sønner, men kun en eneste datter, den smukke prinsesse Lindaguld. Lindagulds mor
var fra det høje Nord, og hendes hår glimtede som guld i solen, og hende elskede kongen højere end noget
andet i hele verden. Men Shah Nadir havde mange fjender, og ingen var værre end jættekongen Bom-Bali,
som herskede over nabolandet Turan. Bom-Bali havde i sin tjeneste en troldmand ved navn Hirmu, der var så
dygtig, at han kunne forvandle sig til ethvert dyr. Sammen lagde de en ond plan om at kidnappe prinsesse
Lindaguld og bringe hende til et land så langt væk fra Persien, at Shah Nadir aldrig ville kunne finde hende

igen. Og da kongens krigere en dag fangede en stor tiger, blev Bom-Balis plan sat i værk…

Herta J. Enevoldsen (1915-1997) er en dansk forfatter og debuterede i bogform i 1972 med "København
brænder", men havde inden da fået udgivet utallige noveller i ugeblade som f.eks. Hjemmet. Hendes romaner

om store figurer i verdenshistorien, hvor romantik og historieskrivning går hånd i hånd, skaffede hende
hurtigt en stor læserskare og cementerede hendes plads som en af Danmarks største børnebogsforfattere.

 

I gamle dage i Persien levede der en konge, der hed Shah Nadir. Han
havde mange sønner, men kun en eneste datter, den smukke prinsesse
Lindaguld. Lindagulds mor var fra det høje Nord, og hendes hår
glimtede som guld i solen, og hende elskede kongen højere end

noget andet i hele verden. Men Shah Nadir havde mange fjender, og
ingen var værre end jættekongen Bom-Bali, som herskede over

nabolandet Turan. Bom-Bali havde i sin tjeneste en troldmand ved
navn Hirmu, der var så dygtig, at han kunne forvandle sig til ethvert

dyr. Sammen lagde de en ond plan om at kidnappe prinsesse
Lindaguld og bringe hende til et land så langt væk fra Persien, at
Shah Nadir aldrig ville kunne finde hende igen. Og da kongens
krigere en dag fangede en stor tiger, blev Bom-Balis plan sat i

værk…

Herta J. Enevoldsen (1915-1997) er en dansk forfatter og debuterede
i bogform i 1972 med "København brænder", men havde inden da

fået udgivet utallige noveller i ugeblade som f.eks. Hjemmet. Hendes
romaner om store figurer i verdenshistorien, hvor romantik og
historieskrivning går hånd i hånd, skaffede hende hurtigt en stor

læserskare og cementerede hendes plads som en af Danmarks største
børnebogsforfattere.
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