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BESKRIVNING

Helene Aquilla gör vad hon kan i sin roll som Törnskata, men kejsaren Marcus blir allt mer oberäknelig.
Kommendanten är inte sen med att utnyttja hans instabilitet för att uppnå sina egna mål. Helene tvingas
inse att det inte bara är hennes systers liv, kejsarens fru, som hänger på en skör tråd. Alla i Imperiet riskerar
att drabbas av hans dödsföraktande nycker.Laia å andra sidan inser att världens framtida öde inte bara
ligger i att förhindra militära konspirationer: hon måste stoppa Nattbäraren. Men hon möter oväntade hot
från de hon trott stått på hennes sida.Elias, som numera går under namnet Själafångaren, inser att löftet
han avlagt när han lovat att vandra i landet mellan liv och död kan komma att kosta honom sin mänskliga
sida helt och hållet.Den första delen i serien Aska och Eld (Askfödd) gick direkt upp till andraplatsen på
New York Times bästsäljarlista, och har getts ut i 29 länder.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Nattbäraren - Fredrikabiblioteken

Nattbäraren. Lägg i minneslista Tipsa. 557361. Unga skrivare. Lägg i minneslista Tipsa. 605104. Coyote
songs. Lägg i minneslista Tipsa. 604496. The complete ...

Topplistor - HelGe-biblioteken

Nattbäraren. Av: Tahir, Sabaa. 624661. Vanja X och nattmansjorden. Av: Lindberg, Mia-Maria. 624662.
Nörd. Av: Lystad, Mina. 624669. Sanningen om Ester Gråbergs ...

Unga - Bibliotek Huddinge

Helene Aquilla gör vad hon kan i sin roll som Törnskata, men kejsaren Marcus blir allt mer oberäknelig.
Kommendanten är inte sen med att utnyttja hans ...



3

NATTBÄRAREN

https://www.bo-fi.club/?p=NATTB%C3%84RAREN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=NATTB%C3%84RAREN&ln=se
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