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"De er så mange," sagde Itua. "Jeg anede ikke, de var så mange."

Sandsnogenes by er faldet, hilaerne er splittet af interne stridigheder, og morikanerne er på fremmarch med
den skånselsløse Iton i spidsen. Midt i konflikten står Itua, den tidligere morikanske adelskvinde, der nu er
kriger, og Kraftkrigeren, Aaton, som har brudt med sit folks traditioner og tabuer. Flugt er ikke længere en
mulighed. Begge må de indtage deres roller og samle hilaerne i den kamp, der kommer til at forme landets

fremtid.

Sidsel Sander Mittet er cand.mag. i dansk fra SDU med sidefag i religion og kønsteori fra Bergen Universitet.
Hun står bag "Morika"-serien, som er en række fantasybøger til unge.

 

I det gyldne morgengry marcherede række efter række af sortklædte
soldater op mod Maasa-das port, blot for at sprede sig ud på

plateauet foran. "De er så mange," sagde Itua. "Jeg anede ikke, de
var så mange."

Sandsnogenes by er faldet, hilaerne er splittet af interne stridigheder,
og morikanerne er på fremmarch med den skånselsløse Iton i
spidsen. Midt i konflikten står Itua, den tidligere morikanske

adelskvinde, der nu er kriger, og Kraftkrigeren, Aaton, som har brudt
med sit folks traditioner og tabuer. Flugt er ikke længere en

mulighed. Begge må de indtage deres roller og samle hilaerne i den
kamp, der kommer til at forme landets fremtid.

Sidsel Sander Mittet er cand.mag. i dansk fra SDU med sidefag i
religion og kønsteori fra Bergen Universitet. Hun står bag "Morika"-

serien, som er en række fantasybøger til unge.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Krøniken om Morika 3 - Stenløvens brøl&s=dkbooks

