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Det magiske ur 1 Sally Sharf Hent PDF "DIAMANTKUPPET 13-årige Lukas og hans tvillingesøster Anna
hvirvles ud på en vild og forunderlig tidsrejse, som fører dem til både 1600-tallets Indien og Napoleontidens
Paris. Det gamle ur, som Lukas får foræret af marskandiseren Stromeier, ser ikke ud af meget, men der hviler
en stærk forbandelse over det. En forbandelse, som leder tilbage til den kostbare og berømte Regentdiamant,
der netop er blevet stjålet fra Louvre-museet i Paris. De to søskende og marskandiseren bliver kastet ud i en
storstilet skattejagt for at bringe diamanten tilbage." Forfatter-duoen Lotte Qvistorff og Sally Sharf har kendt
hinanden siden skolestart. Deres interesse for historie førte til ideen om en historisk fantasy med den berømte
franske kronjuvel Regentdiamanten som omdrejningspunkt. Resultatet blev Det Magiske Ur-trilogien, der

udkom første gang i 2005-2007. "Opfindsom og velskrevet" - Damian Arguimbau i Weekendavisen
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