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BESKRIVNING

Vem är Esperani som alla på teatern Fågelgården pratar om? Och vilka är fritänkarna, vars torn bränns ned
varje år på Vårfestens afton? Mantor är en ung adelsman som flyr från ett krig som hans land utkämpat i
generationer. Han byter identitet och blir flöjtist på en teater i det fjärran Pyros, ett kulturellt och religiöst
centrum där teaterkonst och gudsdyrkan är intimt sammanflätade. Mantor har kommit undan kriget, men i
Pyros lurar andra faror. Templet och Högsta prästinnan håller staden i ett järngrepp. På teatern kokar det
av intriger och snart är Mantor indragen i jakten på en mördare. Men vem kan han egentligen lita på?
Karolina Bjällerstedt Mickos bor i Järfälla och arbetar som kommunikatör. Mantor är första boken av tre i
hennes sällsamma och spännande verk Till Esperani.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Drag Revival - Mantorp Park

Mentor definition is - a friend of Odysseus entrusted with the education of Odysseus' son Telemachus.
How to use mentor in a sentence. Did You Know?

Mantor VVS AB Grönkällegatan 1, Aneby - hitta.se

Välkommen till Mantorp Gym Familjegymmet med den personliga service . SPIN OF HOPE 30/3 Vi är
ett familjegym med personlig service, under sommaren har vi mindre ...

Mantorp Park - Where the action is!

Ge någon framtidstro - bli mentor En mentor är en vuxen kompis, ett stöd, någon som lyssnar. Vi tycker
att alla ungdomar i Sverige förtjänar en egen mentor ...
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