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Menneskejægere Lars Holmgaard Jørgensen Hent PDF Første bog i ny underholdende serie om
stenalderpigen Kata og det barske og spændende liv blandt Egernfolket, hvor kun de stærkeste overlever. Fra

cirka 11/12år og opefter.

Katas klandyr er et egern. Det beskytter hende og resten af slægten mod sult, sygdom og mange af de andre
farer, som stenaldermennesker var udsat for. Kata bor sammen med sin mor, som fra sin mor har arvet viden,
der gør hende anderledes, men også giver hende en særlig position i klanen. I al hemmelighed hjælper Kata
en dreng, der er udstødt af klanen. Flere mænd i klanen mener, at Albo bringer ulykke og burde være død ved
fødslen. Da Egernfolket bryder op og rejser mod vinterbopladsen, beslutter Albo at blive tilbage ved kysten.

Kata frygter for hans liv.

Pressen skrev:

»Bøgerne er velskrevne, troværdige og spændende … kan bruges både i skolesammenhæng og til især piger,
der kan lide historiske bøger.«

- Elisabeth Bennetsen, Lektør  
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