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Taynikma 6 Jan Kjær Hent PDF I Den Hemmelige Arena er klanerne ved at gøre klar til den endelige kamp,
der skal vise hvem, der er Den Ene Taytan. Mester Gekko har ikke fidus til turneringen, og han er begyndt at

lægge sine egne planer sammen med Frue Luana.

Men pludselig nærmer en helt anden trussel sig, og snart skal klanerne ikke længere bare kæmpe for sejren -
de skal kæmpe for deres liv!

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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