
Selene Vesta - og rejsen hjem
Hent bøger PDF

Lene Rikke Bresson
Selene Vesta - og rejsen hjem Lene Rikke Bresson Hent PDF Selene er månemenneske. Når hun kikker ind i
spejle, kan hun se, hvad der kommer til at ske. Hun har en heksebog og en kraftsten, der hjælper hende, når

den virkelige verden er svær at find ud af. Selene har hele sin barndom boet i præstegården hos sine
bedsteforældre: Heksen Ana og præsten Arne. En dag kører en hvid Volvo med hendes mor og far og

lillebroren Sigurd ind på gårdspladsen. De er kommet for at tage hende med over til en sekt i England. Og så
begynder den store rejse, hvor den livskloge kaptajn Briand giver Selene lov til at sejle færgen på vej til

England, hvor hun ser den skaldede guru Vuppa, og hvor hun i Paris møder en sigøjner, der tror på mirakler.
Men hvad skal hun selv tro på?

 

Selene er månemenneske. Når hun kikker ind i spejle, kan hun se,
hvad der kommer til at ske. Hun har en heksebog og en kraftsten, der
hjælper hende, når den virkelige verden er svær at find ud af. Selene
har hele sin barndom boet i præstegården hos sine bedsteforældre:
Heksen Ana og præsten Arne. En dag kører en hvid Volvo med

hendes mor og far og lillebroren Sigurd ind på gårdspladsen. De er
kommet for at tage hende med over til en sekt i England. Og så
begynder den store rejse, hvor den livskloge kaptajn Briand giver
Selene lov til at sejle færgen på vej til England, hvor hun ser den

skaldede guru Vuppa, og hvor hun i Paris møder en sigøjner, der tror
på mirakler. Men hvad skal hun selv tro på?



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Selene Vesta - og rejsen hjem&s=dkbooks

