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Båten färdades snabbt. En väldig massa åror förde den fram över vattnet. En sådan båt hade jag aldrig sett
förut. Det kunde väl inte vara något annat än Dödens båt? - Vänta! skrek jag. Ingen hörde eller såg mig.
Årorna rullade genom vattnet, lika taktfast som visarna på en klocka. - Du får inte åka! skrek jag.
Men båten rörde sig allt längre ut mot det öppna havet. Roddarna stannade inte för någonting. Inte ens att jag
drog efter andan och skrek från djupet av mig själv: - Mamma! När Sasjas mamma dör bestämmer han sig för
att följa efter henne till Dödens rike. Det blir en lång och vindlande resa genom ett land som på många sätt
påminner om vårt, men som också är annorlunda. Sasja blir vän med den goda Trine Tvefot, den modiga
Prinsessan av Sparta samt med den allvarliga Höder från Harpyrien och alla tre vill de hjälpa honom att nå sitt
mål. För Sasja är inte beredd att mista sin mamma. Han har kommit för att överlista Döden. Frida Nilsson har
med Det tunna svärdet skapat en spännande och mångbottnad saga i samma anda som den prisbelönta
Ishavspirater OM FÖRFATTAREN Frida Nilsson (född 1979) är författare och översättare. Hon debuterade
2004 med Kråkans otroliga liftarsemester och har sedan dess bland annat utkommit med böckerna om Hedvig,
Apstjärnan, Jag, Dante och miljonerna , Jagger, Jagger och Ishavspirater. Hennes böcker är översatta till flera
språk och hon har tilldelats flera priser och utmärkelser.
Hon har även Augustnominerats tre gånger, 2006 för Hedvig och Max-Olov, 2013 för Jagger, Jagger och
2015 för Ishavspirater.
Sagt om boken "Likt en svensk Roald Dahl skapar Frida Nilsson världar bebodda av små barn omgivna av
märkliga, skrämmande och rörande figurer." Elin Swedenmark, TT Läs hela artikeln om Frida Nilsson här:
http://bit.ly/Metro_Dettunnasvärdet
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