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NORD Camilla Hübbe Hent PDF Fortidens nordiske mytologi og glemte naturvæsner vækkes til live, da den
14 årige pige, Nord, rejser ud for at finde sin mor. Bogen blander nutidens miljø- og klimaforandringer med

nordisk mytologi i et intensivt og spændingsfyldt mix og er del af et større nordisk tværkulturelt
udviklingsværk. Undervejs på sin rejse møder Nord de tre livskloge skæbnegudinder og egerndrengen,

Ratatoskr, der viser hende vej ned i underverdenen Niflheim. Her dybt inde i jordens kerne er Nidhug i færd
med at gnave livets træ, Yggdrasil, i stykker.

- Jeg kan se, at du bærer tegnet: Frjó. Vølvens smykke. Så må jordens undergang være nær.

- Det med undergangen ved jeg ikke lige, sagde hun og mærkede en pludselig kvalme. - Jeg er kommet her,
fordi jeg skal finde min mor. Jeg skal til Niflheim.

- Ja, jeg er godt klar over, at du ville komme en dag. Det er ormen, du leder efter, ikke sandt?

- Nidhug, hviskede Nord.

NORD er skrevet af Camilla Hübbe og illustreret af Rasmus Meisler, som også samarbejdede om romanerne
TAVS og Louis Armstærk.

Pressen skriver:

»Nord er helt særlig vedkommende og vellykket. Her præsenteres igen en original blanding af ord og billeder,
som støtter hinanden og sender historien til himmels. Det er ikke en grafisk roman. Ej heller en illustreret

bog. Det er noget helt nyt. Lad os kalde det en 'hübsler'. […] Sikke en bog!«

***** - Steffen Larsen, Politiken

»Et velskrevet og dramatisk eventyr med en sjov blanding af sagn og moderne ting, som knallerter,
rockkoncerter og kurbade. Det er spændende at følge Nord på hendes lange rejse og læse om, hvordan hun
forvandler sig fra uselvstændig teenager til en ung kvinde, der må tage verdens skæbne på sine skuldre.

Bogen er illustreret med flotte tegninger.«

- Christine Christensen, Lektør

»På en måde er Nord prototypen på fantasy. Et almindeligt barn lever stilfærdigt i vores almindelige verden,
og en dag sker der noget, så hun pludselig bliver hovedrolleindehaver i et overnaturligt drama om vores
verdens overlevelse. Det er en fortælling vi har hørt rigtig mange gange, men her har den fået en ny

dimension i den nordiske mytologi, og så er den værd at høre igen.«

- Birte Strandby, Bogvægten

»Det handler om store ændringer i naturen, men ret hurtigt bliver du hvirvlet ind i et eventyr, hvor moderne
højteknologi lever side om side med skæbnegudinder og en underjordisk drage, der har tænder som issyle og
en tunge på størrelse med en tresporet motorvej. […] Historien er fuld af kontraster og veksler hele tiden

mellem det velkendte og realistiske og det overnaturlige eller fantastiske. Når det fungerer, er sproget virkelig
smukt, og sammen med tegningerne føler man sig hensat til et vildt, stort og uforudsigeligt univers, som du

aldrig nogen sinde har set mage til.«

-Stine Reinholdt Hansen, Weekendavisen
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