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I Lille Madrid, også kaldet de utilpassedes by, fik Vogteren Goram en vigtig opgave. Den unge pige Lilja
havde bedt om hjælp til sin syv år gamle fætter Silas, der havde det meget vanskeligt både i skolen og

hjemme. 

Samtidig var en række af Lysrigets indbyggere strandet ude i De Sorte Bjerge, og vejen hjem føltes længere
og sværere end nogen sinde før ...

Serien består af i alt 20 magiske fortællinger. 

Lysets rige er 3. og sidste serien i trilogien om Isfolket og Móri og familien. Heri knyttes personerne
fra Margits Sandemo tidligere serier ’Sagaen om Isfolket’ og ’Heksemesteren’ samt en række helt nye
personer sammen i en fantastisk og magisk verden, nemlig i Lysets rige, som befinder sig ved jordens

midtpunkt. Lysets rige er en anden verden, og herinde er tiden anderledes end på jorden, den går nemlig 12
gange langsommere, og er man først trådt ind i denne magiske verden, kan man ikke komme tilbage til

jorden.   

 

Forlaget skriver: Lysets rige 14 - Ind i varmen

I Lille Madrid, også kaldet de utilpassedes by, fik Vogteren Goram
en vigtig opgave. Den unge pige Lilja havde bedt om hjælp til sin
syv år gamle fætter Silas, der havde det meget vanskeligt både i

skolen og hjemme. 

Samtidig var en række af Lysrigets indbyggere strandet ude i De
Sorte Bjerge, og vejen hjem føltes længere og sværere end nogen

sinde før ...

Serien består af i alt 20 magiske fortællinger. 

Lysets rige er 3. og sidste serien i trilogien om Isfolket og Móri og
familien. Heri knyttes personerne fra Margits Sandemo tidligere

serier ’Sagaen om Isfolket’ og ’Heksemesteren’ samt en række helt
nye personer sammen i en fantastisk og magisk verden, nemlig i
Lysets rige, som befinder sig ved jordens midtpunkt. Lysets rige er
en anden verden, og herinde er tiden anderledes end på jorden, den
går nemlig 12 gange langsommere, og er man først trådt ind i denne

magiske verden, kan man ikke komme tilbage til jorden.   



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Ind i varmen&s=dkbooks

