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Orkbrødrene Michael Peinkofer Hent PDF Forlaget skriver: Meget mod deres vilje bliver de to orkbrødre,
Balbok og Rammar, hovedpersonerne i et blodigt og hæsblæsende eventyr, hvis udfald kan afgøre den
ældgamle kamp mellem lysets og mørkets kræfter. For de to hårdtprøvede orker gælder det dog først og

fremmest om at redde deres eget skind. Og undervejs muligvis også en enkelt elverprinsesse og verden i al
almindelighed. 

Udover orker, gnomer, elvere og dværge er der også to tyskere involveret i ORK-sagaen i form af Michael
Peinkofer, hvis populære fantasyromaner Jan Bratenstein har omsat til tegneserieform, og to danskere i
skikkelse af Peter Snejbjerg, der på bedste orkisk vis har tegnet ORK-sagaen, og Lars Bjørstrup, der har

hjulpet ham med farvelægningen.     

”Brutale kampe, magi og monstre, blod i stride strømme og to feje krigere, der er dummere end snot – ORK-
sagaen har det hele! En gnistrende veloplagt fantasyhistorie fuld af skallesmækkende og kraniekløvende

orker. Hvad mere kan man dog ønske sig?”                   
- Benni Bødker
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