
Res tillbaka till 1100-talets Jerusalem genom andra ungdomsromanen om Tidsväktarna
Tänk att kunna resa i tiden och ta del av alla stora och spännande händelser i världshistorien.

Leif Jacobsen och Mats Lerneby erbjuder barn och ungdomar den möjligheten – när de nu kommer med andra delen i sin
bokserie om Tidsväktarna. 

 

 

I Tidsväktarna – Häxan och lilja som utkom i maj reste syskonen Max och Marie tillbaka till 1500-talets Florens. I uppföljaren Den siste väktaren
hamnar syskonen i 1100-talets Jerusalem där de träffar på sultan Saladin och kung Lejonhjärta.

För att lyckas med sitt eget uppdrag måste syskonen den här gången hitta en av mänsklighetens största gåtor – kung Salomos tempel – och
den mytomspunne kungens legendariska skatt. För att ha en chans att lyckas måste de inte bara ta hjälp av Saladin och Lejonhjärta, utan
också få de två dödsfienderna att samarbeta.

Samtidigt tycks någon anlita lönnmördare för att stoppa dem. Men frågan som överskuggar allt annat är: Varför måste just Max och Marie
utföra dessa tidsresor?

Sakta med säkert avslöjas en mörk och livsfarlig fiende i framtiden, inte bara för tvillingarna utan för hela mänskligheten. För att
överhuvudtaget ha en chans att lyckas måste de hitta templet. Men vägen dit vaktas av den siste väktaren.

Böckerna kombinerar olika litterära berättarsnitt, inspirerade av klassiker med moderna kultförklarade företeelser som Indiana Jones, Da
Vinci-koden, Tillbaka till framtiden och Tintin, samt nutida tv-serier som Timeless, De tolv apornas armé och DC Legends of time. Tidsväktarna
har en story som är både klassisk och nyskapande med ett språk som är anpassat för åldersgruppen 12–15 år. Böckerna står med ena foten i
mänsklighetens kulturhistoria och den andra i science fiction-traditionen.

– I böckerna möter läsaren en dyster och mörk framtid, men samtidigt kommer hoppet och kampen för att denna framtid aldrig ska realiseras
hela tiden att vara närvarande när man följer Max och Marie genom världshistorien. Genom att använda oss av tidsresor ger vi oss också
friheten att ruska om läsaren och komma med minst sagt överraskande lösningar. Jag tror egentligen att alla kan läsa om Max och Marie med
stor behållning – barn och ungdomar såväl som vuxna, säger Leif Jacobsen.

Det var under en fotbollsresa med författarlandslaget till Mellanöstern som Leif och Mats träffades för första gången. Tyvärr gick det mindre
bra för det svenska laget, men resans stora behållning blev mötet mellan Jacobsen och Lerneby och embryot till deras författarskap.

Förutom ett obotligt intresse för komedigruppen Monty Python är båda mycket intresserade av historia, och var båda överens om att den
historiska spänningslitteraturen för barn och ungdom var närmast obefintlig. Fantasy och science fiction i all ära, men böcker som tog ett rejält
seriöst avstamp i vår egen historia var det värre ställt med.

Del tre i serien om Tidsväktarna släpps våren 2019.

Utkommer 21 november.

Läs mer: https://www.hoi.se/jacobsenlerneby
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Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för
författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare eller författare.


