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ham og dernæst på mig. ”I ved det ikke?”

”Ved hvad?” spurgte Zachos, der ikke længere lød lige så vred som før. Til gengæld gjorde uroen hans
stemme skarp.

”Rygtet siger, at den halve har sluttet sig til Oprørerne, og at det er hendes skyld, at de brænder byerne i Øst.”

***

Grace er blevet forvist fra landet Trafallas og sendt tilbage til menneskenes verden. Her forsøger hun at samle
stumperne af sit gamle liv, alt imens minderne fra Trafallas bliver ved med at hjemsøge hende.

Men faren er ikke drevet over, og Oprørerne er farligere end nogensinde før. Samtidig lægger en Skygge fra
Nord planer, der vil få fatale konsekvenser og tvinge Grace til at træffe et uundgåeligt valg.

Skyggen fra Nord er anden del i trilogien.
Grænsen til Trafallas er en fængslende fantasyfortælling om krig, magi og kærlighed, om at finde sin rette

identitet og om at turde at ofre sig for at redde dem, man elsker.
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Grænsen til Trafallas er en fængslende fantasyfortælling om krig,
magi og kærlighed, om at finde sin rette identitet og om at turde at

ofre sig for at redde dem, man elsker.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Grænsen til Trafallas, Del 2 - Skyggen fra Nord&s=dkbooks

