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Anmelderuddrag:

'... Bogen (bind 2, red.) bliver særligt medrivende, når det begynder at slå gnister mellem Oona og den
bestialske prins. Den røg på en uge. I bind tre kommer de episke kampe og kærlighedsdramaet op på den helt

store klinge ...'
'... det går stærkt, når denne episke fantasy sætter alle sejl til, så action, forelskelse og en fantastisk verden går

op i en højere enhed. Bind tre læste jeg på en dag. Jeg vil have bind fire nu! ...'
WEEKENDAVISEN

'... Hvis vi starter fra begyndelsen, så var jeg helt vild med bogens univers. Det er originalt, magisk og fyldt
med spændende væsener, som i den grad er med til at vække universet til live. Også Næslandets historie er
godt udtænkt, og det magiske system virker logisk og sammenhængende - så meget som magi nu kan virke
logisk. Jeg var især vild med inddragelsen af årstiderne og Lucilis forbandelse, som ikke ligner noget, jeg har

læst om før. Det er godt fundet på, og fungerer rigtig godt ...'
'... Plottet er godt skruet sammen, og ligesom Næslandet selv meget originalt ...'

'... Oonas kærlighed til familien er det der driver hende, og den måde, hun reagerer på, da hun finder ud af,
hvad der skete i Muldnæs, er utroligt godt beskrevet ...'

'... jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg skal i gang med at læse næste bind med det samme. Var man vild med
første bind, vil man ikke blive skuffet over andet, end at bogen slutter. Bogen og serien har mine varmeste

anbefalinger ...'
'... Sikke en fortælling! Der er fuld fart over feltet her i tredje bind af serien, og igen leverer forfatteren et

veldrejet plot med masser af twists undervejs, som overrasker læseren gang på gang ...'
'... Var man vild med de første bind i serien, vil man bestemt ikke blive skuffet, for bogen er næsten endnu

bedre end forgængerne i serien ...'
LÆSEHEST MED FANTASY

'... Efter at have læst SNEDKERENS HEMMELIGHED er jeg bare slet ikke klar til, at det hele skal slutte i
næste bog. Jeg er splittet mellem at længes efter næste bog og være helt ked af, at der ikke kommer flere. Jeg

er overhovedet ikke klar til at give slip på Næslandet, Oona, Sigmon og alle de andre. I'm not ready!...'
'... Nu er vi efterhånden nået så langt i serien, og der er sket så meget med plottet, at jeg skal passe på med,
hvad jeg siger for ikke at komme til at spoile. Men åh wauw altså, hvor var den her bog intens! Der sker så
meget, og det er så nervepirrende, og jeg sad hændervridende og neglebidende gennem det meste af bogen...'

'... Noget af det allerbedste ved den her serie er, at historien både er nervepirrende spændende og meget
langsom. Med langsom mener jeg, at når man læser bogen føles det, som om man forsvinder ind i den i

evigheder. Det er samme følelse jeg får, når jeg læser Harry Potter, at jeg har levet et helt år på Hogwarts efter
at have vendt den sidste side. Det er den der følelse af, at man virkelig kommer til at kende personerne ...'

'... SNEDKERENS HEMMELIGHED var helt klart den bedste bog i serien. Den var simpelthen så
spændende, medrivende og fængende, og jeg kunne læse flere hundrede sider ad gangen og glemme alt om
tid og sted. Jeg er stadig ikke helt fan af Radixfolket, men jeg er til gengæld fan af alt andet, den her serie har
at byde på. Jeg er faktisk helt ked af, at det slutter med bog 4, for jeg er ikke klar til at give slip på Næslandet

endnu ...'
SUS' BOG BLOG

'... 5 kæmpe stjerner, jeg slugte den her bog og elskede den virkelig. Jeg kan slet ikke vente til d. 4. bog i
serien. Det kan kun gå for langsomt. Den tredje bog i serien om Næslandet skuffer bestemt ikke, og der er
masser af action og eventyr. Eva Egeskjold kommer helt klart op på højde med andre danske eventyrs

forfattere som Josefine Ottesen og Lene Kaaberbøl, hvis bøger har en ganske speciel plads i mit boghjerte.
Jeg vil 100% anbefale den her serie til alle fantasy bogelskere jeg kender ...'
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som i den grad er med til at vække universet til live. Også
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logisk og sammenhængende - så meget som magi nu kan virke

logisk. Jeg var især vild med inddragelsen af årstiderne og Lucilis
forbandelse, som ikke ligner noget, jeg har læst om før. Det er godt

fundet på, og fungerer rigtig godt ...'
'... Plottet er godt skruet sammen, og ligesom Næslandet selv meget

originalt ...'
'... Oonas kærlighed til familien er det der driver hende, og den
måde, hun reagerer på, da hun finder ud af, hvad der skete i

Muldnæs, er utroligt godt beskrevet ...'
'... jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg skal i gang med at læse næste
bind med det samme. Var man vild med første bind, vil man ikke
blive skuffet over andet, end at bogen slutter. Bogen og serien har

mine varmeste anbefalinger ...'
'... Sikke en fortælling! Der er fuld fart over feltet her i tredje bind af
serien, og igen leverer forfatteren et veldrejet plot med masser af

twists undervejs, som overrasker læseren gang på gang ...'
'... Var man vild med de første bind i serien, vil man bestemt ikke
blive skuffet, for bogen er næsten endnu bedre end forgængerne i

serien ...'
LÆSEHEST MED FANTASY

'... Efter at have læst SNEDKERENS HEMMELIGHED er jeg bare
slet ikke klar til, at det hele skal slutte i næste bog. Jeg er splittet
mellem at længes efter næste bog og være helt ked af, at der ikke
kommer flere. Jeg er overhovedet ikke klar til at give slip på
Næslandet, Oona, Sigmon og alle de andre. I'm not ready!...'

'... Nu er vi efterhånden nået så langt i serien, og der er sket så meget
med plottet, at jeg skal passe på med, hvad jeg siger for ikke at

komme til at spoile. Men åh wauw altså, hvor var den her bog intens!
Der sker så meget, og det er så nervepirrende, og jeg sad

hændervridende og neglebidende gennem det meste af bogen...'
'... Noget af det allerbedste ved den her serie er, at historien både er
nervepirrende spændende og meget langsom. Med langsom mener
jeg, at når man læser bogen føles det, som om man forsvinder ind i
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gengæld fan af alt andet, den her serie har at byde på. Jeg er faktisk
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