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"Han havde lagt sig bag et væltet, udgået træ, og nu lå han og trykkede sig tæt ind til stammen. Tågen stod
som en væg foran ham. Den var mærkere end natten selv, og mens han lå og så ud i det sorte intet, forekom
det ham, at sumpen trak vejret. Det var, som om disen trak sig en smule tilbage for straks efter igen at udvide

sig; som om der lå et kæmpestort dyr og åndede et eller andet sted i tågen."
OM LYDBOGEN

Eventyret om Fjeren og Rosen er den fantastiske lydbogs-fortælling om Kongen af Det Smukke Land, som
forelsker sig i hejrepigen Ea, men af lutter kærlighed kommer til at svigte hende. Derfor bliver det Kongen
selv, der må påtage sig at tyde Spådommen, som kan frelse både hans eget land og Fuglelandet fra den

truende sump.
Eventyret om Fjeren og Rosen er Josefine Ottesens første store eventyrroman, udgivet som lydbog. Den

skaffede hende i 1987 Kulturministeriets Børnebogspris.
Det er en af de lydbøger, som bliver siddende som et fantastisk minde langt op i voksenlivet.

Josefine Ottesen, f. 1956, er uddannet skuespiller og dramaturg. Hun debuterede som forfatter i 1983 og har
siden da udgivet en lang række populære bøger og lydbøger for børn og unge, herunder Historien om Mira og

Krigeren, der alle kan købes som lydbøger til download.

"Poetisk og velskrevet bog, der er både spændende, eventyrlig og en ægte kærlighedshistorie."
- Carina Sørensen, Bogrummet.dk
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