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Epos og enhjørningen Jim Lyngvild Hent PDF Faunen Epos bor alene med sin fattige mor og store søskende
efter sin fars død. Epos er ikke så stærk, og han kan ikke rigtig følge med, når de andre drenge slås og løber
om kap, så han bruger sin tid under et træ med en god bog. Men Epos vil også gerne kunne noget andet.

Stemningen i den by, hvor han bor, er høj, da De store lege skal løbe af stablen. Epos vil frygtelig gerne
deltage og imponere de andre, men hvordan? Den mest eftertragtede disciplin var i gamle tider

Enhjørningeridt, men der er ikke flere enhjørninger i byen – og det siges, at man skal være af et særligt
følsomt gemyt for at kunne fange en enhjørning ...

Historien om faunen Epos udspiller sig i landet Anglesey, som er befolket af alfer, kentaurer, talende ulve og
mange andre særprægede og magiske væsner.

Til selvlæsning fra 2.-3. klasse eller til højtlæsning fra 7 år.
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