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Anna Maria Olsdatter kom til det lille minesamfund Ytterheden i Sverige for at underviser arbejdernes børn.
Men ikke alle var lige begejstrede for at se hende der, og til sidst prøvede nogen endda at slå hende ihjel.
Anna Maria skrev til sin slægtning Heike Lind og bad om hjælp. Da Heike kom, var det på høje tid - for nu

var endnu flere mennesker i fare...

"I denne bog "hører" vi endelig igen lidt til "den onde Tengel" og spændingen for hvordan hele denne lange
saga skal udvikle sig øges. Beskrivelsen af det lille samfund Ytterheden er rigtig god og jeg levede mig
hurtigt ind i historien, som altid glæder jeg mig til at læse næste bog i serien." * * * * * bogrummet.dk

 

24. bind i Margit Sandemos fantastiske serie om Isfolket.

Anna Maria Olsdatter kom til det lille minesamfund Ytterheden i
Sverige for at underviser arbejdernes børn. Men ikke alle var lige
begejstrede for at se hende der, og til sidst prøvede nogen endda at

slå hende ihjel.
Anna Maria skrev til sin slægtning Heike Lind og bad om hjælp. Da
Heike kom, var det på høje tid - for nu var endnu flere mennesker i

fare...

"I denne bog "hører" vi endelig igen lidt til "den onde Tengel" og
spændingen for hvordan hele denne lange saga skal udvikle sig øges.
Beskrivelsen af det lille samfund Ytterheden er rigtig god og jeg

levede mig hurtigt ind i historien, som altid glæder jeg mig til at læse
næste bog i serien." * * * * * bogrummet.dk

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Isfolket 24 - I jordens dyb&s=dkbooks

