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Cirinos fortælling Nick Clausen Hent PDF En fantastisk fortælling af den unge Aalborg-forfatter Nick
Clausen, som hermed debuterer på Høst & Søn. "Cirinos fortælling" foregår i et Middelhavslignende område i
Mazuranernes storrige. I et lille fredeligt hjørne, i Rigan, bor Cirino sammen med sin lillebror Fabius og deres
mor. De to brødre ernærer sig som safirfiskere og er derfor langt væk hjemmefra, da Cirino bliver bortført og
solgt som slave. Han er riganer og frihedshungrende, men riganere er også berømte for deres udholdenhed og
slagstyrke, så efter et mislykket flugtforsøg beslutter hans slaveejer sig for at lade Cirino kæmpe i arenaer. På

sigt kan det ende med et luksusliv som duellator - men i Cirino er frihedstrangen stærkere...

"Cirinos fortælling" er en medrivende, spændende og bevægende historie om menneskers evne til at
overleve under miserable forhold, om venskaber på trods, og om spirende kærlighed.

Pressen skrev:

»Denne bog fangede mig fra allerførste side!! Bogen er skrevet i et fængende sprog, og har en handling jeg
ikke er stødt på før.«

8/10 – Boggnasker.dk

»Nick Clausen … har skabt sig et fantastisk univers til denne fortælling og han har virkelig levet sig ind i
rollen. Som læser føler man næsten at Cirino sidder ved siden af en selv og fortæller historien. Handlingens

tempo går op og ned igennem bogen og den er svær at lægge fra sig, når man først er kommet ind i
handlingen.«

***** - Bogrummet.dk

»Det er en medrivende og actionfyldt fantasy med et fængende plot og en hovedperson, der interesserer og
indfanger læseren fra starten. Fortsætter serien i samme flotte stil, vil den helt sikkert få mange læsere.«

- Vera Hollerup, Lektør

»Jeg har længe glædet mig til at læse Cirinos fortælling og jeg blev bestemt ikke skuffet. Nick Clausen
leverer en skøn historie med paralleller til vores egen historie … Jeg elsker bogens start og hvordan vi lærer
Cirinos historie at kende … Jeg er imponeret og nød hele historien og kan på det kraftigste anbefale den.«

***** - Bøger på tværs.dk

»Clausen har formået at overraske mig denne gang, jeg synes der er meget mere bid på denne historie i
forhold til de andre, der er så mange fede detaljer og beskrivelser, og siderne vendte nærmest sig selv.«

***** - Sabrinas blog

»Her er regulær, fantastisk spænding med øglekaravaner igennem ørkenen, gladiatorkampe, sammenhold,
vovemod og den farefulde flugt. Der er lagt op til en god og solid underholdningsserie, hvor man ikke skal
vente længe på den næste kamp, storm eller blot en lurende øgle i luften … Serien om Cirino er stort slået op
- og tegner stort. Der bliver kæmpet igennem hele vejen. Det er, som om ' Hunger Games'-konceptet har sat en

standard for den slags fortællinger. Cirinos motto er også: ' Hellere død end slave!'.«

**** - Steffen Larsen, Politiken

 

En fantastisk fortælling af den unge Aalborg-forfatter Nick Clausen,
som hermed debuterer på Høst & Søn. "Cirinos fortælling" foregår i
et Middelhavslignende område i Mazuranernes storrige. I et lille



fredeligt hjørne, i Rigan, bor Cirino sammen med sin lillebror Fabius
og deres mor. De to brødre ernærer sig som safirfiskere og er derfor
langt væk hjemmefra, da Cirino bliver bortført og solgt som slave.
Han er riganer og frihedshungrende, men riganere er også berømte
for deres udholdenhed og slagstyrke, så efter et mislykket flugtforsøg
beslutter hans slaveejer sig for at lade Cirino kæmpe i arenaer. På
sigt kan det ende med et luksusliv som duellator - men i Cirino er

frihedstrangen stærkere...

"Cirinos fortælling" er en medrivende, spændende og bevægende
historie om menneskers evne til at overleve under miserable forhold,

om venskaber på trods, og om spirende kærlighed.

Pressen skrev:

»Denne bog fangede mig fra allerførste side!! Bogen er skrevet i et
fængende sprog, og har en handling jeg ikke er stødt på før.«

8/10 – Boggnasker.dk

»Nick Clausen … har skabt sig et fantastisk univers til denne
fortælling og han har virkelig levet sig ind i rollen. Som læser føler

man næsten at Cirino sidder ved siden af en selv og fortæller
historien. Handlingens tempo går op og ned igennem bogen og den
er svær at lægge fra sig, når man først er kommet ind i handlingen.«

***** - Bogrummet.dk

»Det er en medrivende og actionfyldt fantasy med et fængende plot
og en hovedperson, der interesserer og indfanger læseren fra starten.
Fortsætter serien i samme flotte stil, vil den helt sikkert få mange

læsere.«

- Vera Hollerup, Lektør

»Jeg har længe glædet mig til at læse Cirinos fortælling og jeg blev
bestemt ikke skuffet. Nick Clausen leverer en skøn historie med
paralleller til vores egen historie … Jeg elsker bogens start og

hvordan vi lærer Cirinos historie at kende … Jeg er imponeret og
nød hele historien og kan på det kraftigste anbefale den.«

***** - Bøger på tværs.dk

»Clausen har formået at overraske mig denne gang, jeg synes der er
meget mere bid på denne historie i forhold til de andre, der er så
mange fede detaljer og beskrivelser, og siderne vendte nærmest sig

selv.«

***** - Sabrinas blog



»Her er regulær, fantastisk spænding med øglekaravaner igennem
ørkenen, gladiatorkampe, sammenhold, vovemod og den farefulde
flugt. Der er lagt op til en god og solid underholdningsserie, hvor
man ikke skal vente længe på den næste kamp, storm eller blot en

lurende øgle i luften … Serien om Cirino er stort slået op - og tegner
stort. Der bliver kæmpet igennem hele vejen. Det er, som om '
Hunger Games'-konceptet har sat en standard for den slags

fortællinger. Cirinos motto er også: ' Hellere død end slave!'.«

**** - Steffen Larsen, Politiken
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