
Tags: Den Svarta Solen MOBI download; Den Svarta Solen ladda ner pdf e-bok; Den Svarta Solen epub books download; Den Svarta Solen las
online bok; Den Svarta Solen e-bok apple; Den Svarta Solen bok pdf svenska

Den Svarta Solen PDF E-BOK

Eje Snygg

Författare: Eje Snygg 
ISBN-10: 9789163729874

Språk: Svenska
Filstorlek: 3688 KB



1

BESKRIVNING

Det råder skymning över Aldorn.I ett krig finns många hjältar. Alltifrån den enkle soldaten i strid man mot
man med Zalars monster ute på Orvanslätten, till de individer som av Väktaren blivit utvalda att utföra
handlingar som är vitala för att Zalars seger inte skall bli total. En av dessa är den unga magikern Vita som
fått i uppgift att aktivera en kristall i ett torn i den fruktade Nisslaskogen, där ingen magi är tillåten. Denna
kristall måste aktiveras exakt samtidigt som Väktaren aktiverar en liknande i Osmer. I sitt sällskap har Vita
den nu läkekunnige ornern Borulf, äventyraren och legoknekten Svitar, artarprästen Asvirr, och prins Alf
som har väckts ur en ett tusen år lång sömn. Till sällskapet har också en jätteorn anslutit sig.Samtidigt som
Vita är på väg till Nisslaskogen, rider Eldir, Väktaren, demonmagikern Zalars evige motståndare, genom
Dödens Träsk till Osmer. Medan hans dotter, den trettonåriga Atista, tillsammans med sin vän och
beskyddare, den femtonårige Urnar, färdas till tryggheten i Gudarnas Trädgård. Och vid den magiska
barriär som håller Zalars horder tillbaka, väntar överhövdingen Osvirr tillsammans med sina artarkrigare
på att den skall falla. När den väl gör det väntar det hårda strider ute på Orvanslätten.Och över dem alla
lyser två solar: den nya solen, Silversolen, och Aldorns gyllene sol, som svartnar allt mer. Exakt i samma
ögonblick som den förvandlas till Den Svarta Solen, måste Eldir och Vita aktivera sina kristaller.
Misslyckas de kan Zalars seger bli total, och med den en fullständig utplåning av allt liv på jorden.Men
ingen av dessa hjältar kommer att kunna klara sina uppgifter om de inte får stöd och hjälp av andra hjältar.
Och det behövs många, för det råder skymning över Aldorn.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
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RECENSION. Den avundsvärtproduktiva Lotta Lotass debuterade år 2000 men har redan hunnit bli en av
Sveriges mest etablerade författare. Även om hennes formval ...

Geografens testamente - Europa: Den stora ön i Atlanten - UR Skola

Pocket, 2009. Den här utgåvan av Den svarta solen är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra
böcker av samma författare.

Den Svarta Solen PDF EPUB LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA. Författare ...

Boktipset är platsen för dig som älskar att läsa, recensera och tycka till om böcker. Du får personliga
boktips baserade på vad du har läst och gillar, kan ...
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https://www.bo-fi.club/?p=DEN%20SVARTA%20SOLEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=DEN%20SVARTA%20SOLEN&ln=se
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