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Från "Hungerspelen" till en okänd värld under New York Gregor från Ovanjord är den första av fem delar i en
fängslande fantasyserie ("The Underland Chronicles") av Suzanne Collins, författaren till supersuccén
"Hungerspelen".
Fantasi, spänning, äventyr, humor och starka känslor är ingredienserna i denna underbara
sträckläsningsbok.När Gregor ska passa sin tvååriga lillasyster Boots försvinner hon genom en öppning i
tvättstugan. Gregor kastar sig efter och faller ... och faller. Slutligen hamnar han i Underjord, som befolkas av
stora råttor, spindlar, kackerlackor och bleka människor med lila ögon.
En värld som - visar det sig - bara har väntat på att syskonparet ska komma. Gregor är nämligen omnämnd
som krigare i en gammal profetia och Boots är prinsessan som alla kackerlackor dyrkar.I det mörka,
främmande landet råder fiendskap mellan de olika invånarna.
Ett krig är nära förestående. Underjords öde vilar helt i syskonparets händer, men Gregor har bara en önskan:
att ta sig hem. När han får reda på att hans försvunna pappa sitter fängslad i Underjord ändrar han sig dock och
ger sig rakt in i ett svindlande farligt äventyr.En fantasyserie för Collins-fantaster.
"Det är grymt, humoristiskt och poetiskt - lika komplext som livet självt." Gull Åkerblom, BTJ-häftet

Översättare:Lottie Eriksson
Read this book using Google Play Books app on your PC, android, iOS devices. Pris: 135 kr. och faller.
Gregor från Ovanjord är den första av fem delar i en fängslande fantasyserie ('The Underland Chronicles') av
Suzanne Collins, författaren till supersuccén 'Hungerspelen'. Inlägg om Gregor från ovanjord skrivna av
cirkelpodden Encuentra Gregor från Ovanjord: 01 (Krönikan om Underjord) de Suzanne Collins, Victoria
Bergmark, Lottie Eriksson (ISBN: 9789163874352) en Amazon. This is 'Gregor från ovanjord' by blanka.
Gregor från Ovanjord är den första av fem delar i en fängslande fantasyserie ('The Underland Chronicles') av
Suzanne Collins, författaren till supersuccén 'Hungerspelen'. Gregor kastar sig efter och hamnar i Underjord,
som befolkas av stora råttor, spindlar, kackerlackor och bleka människor med … I Gregor och dödens labyrint
utvecklas berättelsen. fredag 24 maj 2013. Gregor från Ovanjord av Suzanne Collins Hans vänner har in i det
sista försökt hindra honom från att läsa den sista profetian,. Eh. Gregor från Ovanjord är den första av fem
delar i en fängslande fantasyserie (The Underland Chronicles) av Suzanne Collins, författaren till supersuccén
Hungerspelen.
Inlägg om Gregor från Ovanjord skrivna av Jenny E. se. Gregor från Underjord är både spännande och
välskriven med spännande intriger och intressanta karaktärer. Metallgallret slog mot hans rygg. Spänning,
äventyr, humor och starka känslor är ingredienserna i denna underbara sträckläsningsbok. Samtliga böcker i
serien är magiska fantasy-berättelser som utspelar sig i en värld olik alla andra. En ny serie av Suzanne
Collins, författare till ”Hungerspelen”. och faller.

