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Projekt Engel Freja Duerlund Eggertsen Hent PDF Den 17-årige Ella går på en skole for Gyldenengle. Hun
oplæres som kriger, hvis eneste mål er at udslette Sortenglene. En dag, da skolen er under angreb, sendes hun
hovedkulds gennem en portal. Sammen med Gyldenenglen Samuel og læreren George tvinges hun til at leve i
eksil fra englenes verden. Ella må lære at tilpasse sig en verden, hvor magi ikke altid er løsningen. I takt med
at hun lærer at begå sig, bliver sløret langsomt trukket fra englenes fortid, og hun må indse, at virkeligheden
ikke længere er sort og gylden. Uddrag af bogen Vinden rev hidsigt i hende, lige det, hun havde brug for. Den
friske, iskolde luft fjernede ethvert spor af tågen og gjorde hende igen helt klar i hovedet. Næsten for klar.
Hun var et godt stykke oppe i luften med ryggen mod jorden, der hastigt nærmede sig. Det bragte minder
frem fra sidste gang, hvor hun dog havde haft et noget kortere fald. Med et kraftigt stød gylden magi skød

hun igen til vejrs. Højt oppe over bygningens tag, kiggede hun ned på den forbavsede Evan, der stod med den
ene hånd knuget om vinduets smadrede kant. Hun kunne se det mørkerøde blod løbe ned over hans blege
underarm, hvor glasset skar ham. Om forfatteren Freja Duerlund Eggertsen (f. 1999) er opvokset i Ullerslev
på Fyn, hvor hun stadig bor med sine forældre og storebror. Hun går på gymnasiet i Nyborg på den engelske

linje IB og drømmer om at uddanne sig til lærer. Projekt Engel er hendes debutroman.

 

Den 17-årige Ella går på en skole for Gyldenengle. Hun oplæres som
kriger, hvis eneste mål er at udslette Sortenglene. En dag, da skolen
er under angreb, sendes hun hovedkulds gennem en portal. Sammen
med Gyldenenglen Samuel og læreren George tvinges hun til at leve
i eksil fra englenes verden. Ella må lære at tilpasse sig en verden,

hvor magi ikke altid er løsningen. I takt med at hun lærer at begå sig,
bliver sløret langsomt trukket fra englenes fortid, og hun må indse, at

virkeligheden ikke længere er sort og gylden. Uddrag af bogen
Vinden rev hidsigt i hende, lige det, hun havde brug for. Den friske,
iskolde luft fjernede ethvert spor af tågen og gjorde hende igen helt
klar i hovedet. Næsten for klar. Hun var et godt stykke oppe i luften
med ryggen mod jorden, der hastigt nærmede sig. Det bragte minder



frem fra sidste gang, hvor hun dog havde haft et noget kortere fald.
Med et kraftigt stød gylden magi skød hun igen til vejrs. Højt oppe
over bygningens tag, kiggede hun ned på den forbavsede Evan, der
stod med den ene hånd knuget om vinduets smadrede kant. Hun
kunne se det mørkerøde blod løbe ned over hans blege underarm,
hvor glasset skar ham. Om forfatteren Freja Duerlund Eggertsen (f.
1999) er opvokset i Ullerslev på Fyn, hvor hun stadig bor med sine

forældre og storebror. Hun går på gymnasiet i Nyborg på den
engelske linje IB og drømmer om at uddanne sig til lærer. Projekt

Engel er hendes debutroman.
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