
Vundersmed vurdert av Nina C. Gundersen 

Jeg prøvde å lese «Vundersmed» sakte for å ikke gå glipp av magien som lå gjemt mellom sidene. Jeg 
leste den sakte fordi jeg ikke ville at historien skulle ta slutt. Townsend har virkelig gjort jobben sin 
med å lage en historie som leserne vil bli igjen i etter siste side er vendt om.  

Da jeg leste «Ingenlund» for ca 6-7 måneder siden trodde jeg ikke at jeg igjen skulle oppleve den 
samme følelsen som da jeg fikk da jeg leste Harry Potter-serien for første gang. Den følelsen å tre inn 
i et univers fylt til randen av fargerike karakterer, magi, under, vennskap og tilhørighet.  

I «Vundersmed» besøker vi igjen byen Ingenlund og dens fargerike Hotell Devakalion. Morrigan 
greide å unnslippe den dødelige forbannelsen som var over henne som en mørk sky i forrige bok, og 
blitt medlem av Det vunderlige selskap. Det vunderlige selskap er ensbetydende med beskyttelse, 
vennskap og tilhørighet. Men velkomsten til selskapet blir ikke som hun trodde. Igjen må hun kjenne 
på det å være utenfor. For å gjøre ting verre begynner hennes krefter som Vundersmed å komme 
fram.  

Da medlemmer av det vunderlige selskap forsvinner og vennene til Morrigan blir utsatt for utpressing 
blir ikke ting bedre for henne. Morrigan må finne medlemmene før det er for sent og ikke minst finne 
ut hvem som driver med utpressing av vennene hennes. Men det blir ikke en lett og ufarlig oppgave 
heller når Esra Skrall prøver å lokke henne vekk fra selskapet med løfter om å lære henne og bruke 
vunder.  

Boka er som den forrige bok velskrevet og bra oversatt. Sidene fyker unna når du først setter deg ned 
med boka.  Townsend viser mer av følelseslivet til Morrigan og vi blir med på hennes oppturer og 
nedturer. Hun må kjempe for sin rett til å være i selskapet, og for at de andre ikke skal frykte henne. 
Det ble også en del tvister mot slutten av boka som fikk meg til å tenke «den så jeg ikke komme».   

Kort oppsummert byr boka på en like magisk opplevelse som bok nummer 1. Boka er midt i blinken 
for deg som er ute å dykke ned et magisk univers som får deg til å glemme tid og sted. En bok som får 
deg både til å le, bli irritert, felle noen tårer og bli glad. En bok som er velskrevet, spennende og har 
karakterer som du vil bli glad i. Townsend har etter min mening fylt tomrommet etter Harry Potter (i 

hvert fall for min egen del 🙂).  

Har du ikke utforsket Ingenlund-serien har du en vunderlig og magisk reise i vente. Ta fram din 
paraply og vent på neste plyksbane!  


