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Førstelærling, men så skal han først vinde Krystaldysten. Desværre er hans værste rival ikke bleg for at bruge
ufine metoder, og Artan må søge hjælp for at klare sig. Snart opdager Artan dog, at der er meget mere på spil

end Krystaldysten. Han støder nemlig på De Glemte Katakomber, hvor ukendte farer ligger og lurer.
Taynikma fortælles gennem en anderledes kombination af billeder og det skrevne ord. Ved at blande normal

prosa med mangainspirerede tegneseriesekvenser udfolder historien sig både visuelt fængende og med
fortællemæssig dybde. Halvt tegneserie, halvt bog – tekst og billeder arbejder sammen med hver deres styrke.
Tegningerne suger læseren til sig, mens bogteksten giver personerne og fortællingen fylde og liv. Dette er en
ebog med såkaldt fixed laoyut (fixed epub). Den er velegnet til læsning på avancerede læseapparater som

tablets og smartphones. Den er uegnet til læsning på mindre avancerede læseapparater.

 

Artan er en ung elev på Flodklanens akademi. Han vil meget gerne
være Førstelærling, men så skal han først vinde Krystaldysten.

Desværre er hans værste rival ikke bleg for at bruge ufine metoder,
og Artan må søge hjælp for at klare sig. Snart opdager Artan dog, at
der er meget mere på spil end Krystaldysten. Han støder nemlig på

De Glemte Katakomber, hvor ukendte farer ligger og lurer.
Taynikma fortælles gennem en anderledes kombination af billeder og
det skrevne ord. Ved at blande normal prosa med mangainspirerede
tegneseriesekvenser udfolder historien sig både visuelt fængende og
med fortællemæssig dybde. Halvt tegneserie, halvt bog – tekst og
billeder arbejder sammen med hver deres styrke. Tegningerne suger
læseren til sig, mens bogteksten giver personerne og fortællingen

fylde og liv. Dette er en ebog med såkaldt fixed laoyut (fixed epub).
Den er velegnet til læsning på avancerede læseapparater som tablets
og smartphones. Den er uegnet til læsning på mindre avancerede



læseapparater.
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