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Captured by orcs Josefine Ottesen Hent PDF Forlaget skriver: Dian er på vejen til byen. Han går og går, det
virker som om den grå slette bare bliver ved i det uendelige. Efter tre dage er han fremme ved Sumpen. Aro
har sagt, at han skal holde sig på stien og finde et sted at sove, før han går ind i Sumpen. Snart bliver det
mørkt, og han har endnu ikke fundet et sted at sove. Der lyder et brøl, og orkerne står om ham. Dian er

fanget!

Han flygter og møder Hydra med de tre hoveder og sumpfolket. Den gamle Seff følger ham hen til skoven.
Hun formaner ham til at passe på, når han går gennem de store skove. Seff giver ham en pose med tørrede

urter med på turen. Urterne er fyldt med magi, de kan hele sår.

Der er ikke sparet på hverken spænding og mystik, og det er ikke for ingenting, at serien er blevet et hit
blandt unge læsere. Serien har ganske enkelt alt det, der skal til i ægte fantacy-stil – det rene kræs til

frilæsning i engelskundervisningen. Serien handler om ondskab, ofringer, orker, sumpfisk, en tyvetøs, en
magisk skov og en ung mands vej til at blive den sande Drageherre.
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