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spændende lydeffekter drages lytteren helt ind i dette fantastiske og flere tusind år gamle eventyr. Kongen
Odysseus har været i krig i Troja i årevis og glæder sig til at vende hjem til sin kone Penelope, og sin søn

Telemakos. Turen hjem bliver dog langt mere farefuld og drabelig, end han kunne have forestillet sig, og han
må først overvinde en række farer. Undervejs møder han lotofagerne med de fortryllende bær, kyklopen

Polyfemos, vindherskeren Aiolos, de livsfarlige sirener, de frygtelige laistrygoner, troldkvinden Kirke, og de
dødbringende havmonstre Skylla og Charybdis. Selv efter alle disse farer må Odysseus stadig kæmpe for sin
familie og sin trone, da han vender tilbage. Historien er gendigtet af Lars Knudsen, og oplæst af Rasmus

Hammerich, og det hele gøres endnu mere levende med spændende lydeffekter, som trækker lytteren med helt
tilbage til den græske oldtid og de livsfarlige verdenshave. Historien kan både høres af børn og deres

nysgerrige voksne.

Historien om Odysseus' rejse er gendigtet af Lars Knudsen og oplæst af skuespiller Rasmus Hammerich.

 

Hør sværdene klinge og uhyrerne brøle! Med spændende lydeffekter
drages lytteren helt ind i dette fantastiske og flere tusind år gamle

eventyr. Kongen Odysseus har været i krig i Troja i årevis og glæder
sig til at vende hjem til sin kone Penelope, og sin søn Telemakos.
Turen hjem bliver dog langt mere farefuld og drabelig, end han

kunne have forestillet sig, og han må først overvinde en række farer.
Undervejs møder han lotofagerne med de fortryllende bær, kyklopen
Polyfemos, vindherskeren Aiolos, de livsfarlige sirener, de frygtelige
laistrygoner, troldkvinden Kirke, og de dødbringende havmonstre
Skylla og Charybdis. Selv efter alle disse farer må Odysseus stadig
kæmpe for sin familie og sin trone, da han vender tilbage. Historien
er gendigtet af Lars Knudsen, og oplæst af Rasmus Hammerich, og
det hele gøres endnu mere levende med spændende lydeffekter, som

trækker lytteren med helt tilbage til den græske oldtid og de
livsfarlige verdenshave. Historien kan både høres af børn og deres

nysgerrige voksne.

Historien om Odysseus' rejse er gendigtet af Lars Knudsen og oplæst
af skuespiller Rasmus Hammerich.
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