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BESKRIVNING

Runristaren är en samling med tolv noveller som utspelas i vitt skilda miljöer från forntid till nutid.
Berättelserna befolkas av både människor och allehanda väsen. Längtan, svartsjuka och kärlek är teman
som genomsyrar Andrea Grave-Müllers berättande och magin är alltid närvarande.Marcella har ett
problem, orsakat av hennes egna misstag. Lösningen tycks finnas inom räckhåll, men är det verkligen
särskilt klokt att sluta ett avtal med en av Det Andra Folket?När Aska och hennes dotter hittar spår efter
strid i snön blir Aska genast orolig. Kriget har lämnat avtryck i byn, och man litar varken på kungens män
eller tronpretendentens. När dessutom en skadad desertör dyker upp tar händelseförloppet en vändning
som är varje förälders mardröm.Den stundande förlovningen mellan unga fröken Tica och herr Leonardo
Kavaly är något alla tar för givet. Det enda som fattas är att han ska ställa frågan, men när oförklarliga
saker börjar ske i staden och det verkar som att Tica är inblandad sätts kärleken på prov. Hennes förflutna
är märkligare än någon kunnat ana.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Runristaren - E-bok - Andrea Grave-Müller - Storytel

Runristare kallas den hantverkare som utför runinskrifter. Merparten av de runristarnamn vi känner till hör
hemma i Mälardalslandskapen. Dels beror detta på ...

Runristaren Öpir en monografi | Stockholms Stadsbibliotek

Pris: 75 kr. E-bok, 2018. Laddas ned direkt. Köp Runristaren av Andrea Grave-Müller på Bokus.com.

Runslingan 18D - HSB BRF Runristaren i Lund - allabrf.se

Runristaren är en samling med tolv noveller som utspelas i vitt skilda miljöer från forntid till nutid.
Berättelserna befolkas av både människor och allehanda ...
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