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Det eventyrlige Karaganda Claus Bork Hent PDF Forlaget skriver: "Det havde været en voldsom verden,
indtil den gennemgik den store forandring. Kun få var de der evnede at huske tiden før Fællesskabet. De

enkelte individer i Fællesskabets mangeartede population tog en dag ad gangen. De levede i det hektiske nu,
de havde fået tildelt af guden Zarg – i det slidsomme liv der fandtes fra slutningen af én vinter til begyndelsen

af den næste. De talte millioner, hver med deres ønsker og krav – udsprunget af hver deres begrænsede
bevidsthed."

I insektsamfundet Karaganda forsøger forskellige arter af insekter at leve fredeligt side om side med
hinanden. Men ikke alle er lige tilfredse med samfundsstrukturen – i hvert fald ikke det med, at man ikke må
spise hinanden længere. Hvepsen Zip er kaptajn for hvepsehæren, og det er hans job at forsvare alliancen
mod indre og ydre trusler. Hans job blive imidlertid sværere og sværere, i takt med at alliancens fjender

organiserer sig.

Den danske forfatter Claus Bork har udgivet et væld af voksen- og ungdomsbøger. Han debuterede i 1986
med trilogien "Regnbuebøgerne", og sidenhen har han startet sit eget forlag, Forlaget Sorte Sigurd, hvor han

har udgivet en lang række bøger.

 

Forlaget skriver: "Det havde været en voldsom verden, indtil den
gennemgik den store forandring. Kun få var de der evnede at huske

tiden før Fællesskabet. De enkelte individer i Fællesskabets
mangeartede population tog en dag ad gangen. De levede i det

hektiske nu, de havde fået tildelt af guden Zarg – i det slidsomme liv
der fandtes fra slutningen af én vinter til begyndelsen af den næste.
De talte millioner, hver med deres ønsker og krav – udsprunget af

hver deres begrænsede bevidsthed."

I insektsamfundet Karaganda forsøger forskellige arter af insekter at
leve fredeligt side om side med hinanden. Men ikke alle er lige

tilfredse med samfundsstrukturen – i hvert fald ikke det med, at man
ikke må spise hinanden længere. Hvepsen Zip er kaptajn for

hvepsehæren, og det er hans job at forsvare alliancen mod indre og
ydre trusler. Hans job blive imidlertid sværere og sværere, i takt med

at alliancens fjender organiserer sig.

Den danske forfatter Claus Bork har udgivet et væld af voksen- og
ungdomsbøger. Han debuterede i 1986 med trilogien

"Regnbuebøgerne", og sidenhen har han startet sit eget forlag,
Forlaget Sorte Sigurd, hvor han har udgivet en lang række bøger.
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