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BESKRIVNING

En spännande fantasyberättelse som utspelar sig i två världar. Dels i vår vanliga värld, och i "den andra
världen" som är fylld av magi och fantastiska varelser.- Jag heter Adam Johnsson. Han ler, tänderna är vita
och jämna. Hans blick glider upp och ned längs min kropp. Det känns obehagligt och fräckt, som om han
är där med sina händer och tafsar. För Tomas skull trycker jag tillbaka ilskan och spelar artig.- Jag heter
Emma. Jag är Tomas kompis.- Du är välkommen. Jag ser att du också är arier.Nazisterna värvar nya unga
medlemmar. De tar sig an Tomas och bjuder honom på fester och en gemenskap fylld av rasistisk musik,
våld och främlingshat. Men de begår ett allvarligt misstag: De räknar inte med Emma. Och de har
verkligen inte räknat med Nattens jägare."Det finns drömmar som är verkligare än verkligheten. Lev, älska
och stå emot förtrycket."Mattias Lönnebo
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Nattens tysta jägare - Nordiska ugglor - NevaBooks - photo bookstore

Nattens jägare är en spännande fantasyberättelse som utspelar sig i två världar. Dels i vår vanliga värld,
och i 'den andra världen' som är fylld av magi o

Nattens Jägare Max Thimmig Biografi Om Det Tyska Flygaresset Wolfgang ...

Produktbeskrivning. Pris: 299,00 kr Bandtyp: Inbunden Antal sidor: 172 ISBN: 982180-1-5
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NATTENS JÄGARE

https://www.bo-fi.club/?p=NATTENS%20J%C3%84GARE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=NATTENS%20J%C3%84GARE&ln=se
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