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BESKRIVNING

Vi har en av bergskedjor och forsar totalisolerad forntidsby vars befolkning grasseras av en svår
febersjukdom. Bland andra dör byns hövding, vars femtonåriga dotter Zawina måste med sin lille son fly
ut i djungeln för att undkomma medicinmannens planer.Den tyranniska medicinmannen, Uuagi ämnar
själv bli hövding. Zawinas son skall offras i floden för att blidka de grymma och skoningslösa
vattenandarna som huserar i forsen. Genom gift har Uuagi undanröjt Zawinas make - nu ämnar han tvinga
Zawina att bli hans hustru. Hon flyr mot bergen i mörkret endast upplyst av ett blekt månsken.Zawina
lyckas under svåra strapatser att ta sig genom en spricka i en bergskedja, får undsättning att komma vidare
mot räddning i ett främmande land i en annan vräldsdel.I komatiskt tillstånd förs hon till ett sjukhus i
Oxford. Under professor Bensons vård, vaknar hon upp utan minne av vad som hänt. Efter en tid
återvänder minnet och både Zawina och sonen adopteras av det barnlösa paret, Samuel Benson med hustru
Anya, Zawina får skolning och utbildning till barnmorska samt arbete på sjukhuset.I den gömda byn
hamnar en haverande rödakorshelikopter avsedd för ett nödläge på annat håll. Byn får härigenom bistånd
och ny start och efterhand en samhällsordning med civiliserade inslag och avsevärt bättre förhållanden.Följ
med mig på en äventyrlig resa genom tid och rum som omfattar händelser allt från den gråa
hemlighetsfulla forntiden till våra dagar. Historien bygger på en samling väldokumenterade fakta från ett
otal forskare och en obändig fantasi hos författaren. Den börjar i en liten by, dold för omvärlden av
oländiga bergskedjor och går vidare från kontinent till kontinent för att av och till landa i den
hemlighetsfulla byn, som utgör det nav där de flesta av denna historias ekrar löper samman.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

40 graders feber, när måste man åka in?? - familjeliv.se

Zawina. Visa endast Ons 25 maj 2011 18:57 #2 × Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett
inlägg ...

I druiders och schamaners spår - Gudrun Eklund - bokus.com

Pris: 189 kr. Häftad, 2009. Skickas inom 7-10 vardagar. Köp I druiders och schamaners spår av Gudrun
Eklund på Bokus.com.

amouna zawina (@amouna_zawina) • Instagram photos and videos

Zawina | Gudrun Eklund | ISBN: 9789185925162 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und
Verkauf duch Amazon.
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