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Ny spännande serie för slukaråldern av författaren till Vargbröder! Michelle Pavers bokserie Vargbröder är en
ojämförlig succé, publicerad i trettioåtta länder och såld i en miljon exemplar enbart i Storbritannien. Nu
kommer uppföljaren! Noggrann som alltid och med känsla för detaljer har Michelle Paver satt sig in i den
tidsperiod och miljö hon skildrar denna gång: bronsålderns Medelhavet. Ingen kan som Michelle Paver
levandegöra historiska miljöer och skapa halsbrytande spänning! Actionladdad och samtidigt mycket
trovärdig. Den fattige herdepojken Hylas jagas av onda män utan att veta varför. Hans lillasyster Issi är
försvunnen. På flykt möter han Pira som vuxit upp i lyx, som dotter till den heliga gudinnan, men hon har
alltid varit väldigt ensam. Hylas möter också en delfin som han får en speciell kontakt med. Det visar sig att
ett orakel har förutspått att en pojke bland de utstötta som Hylas tillhör kommer att få de onda krigarnas
dynasti på fall.
Hylas öde är att kämpa mot dem. Precis som i Vargbröder drivs handlingen framåt snabbt och med ständiga
överraskningar. En verklig bladvändare! Historien byggs upp mot den spännande fortsättningen, där Hylas
letar vidare efter sin försvunna lillasyster Issi och undviker sina fiender som vill se honom död och få tillbaka
bronsdolken. Första delen i en serie av fem böcker. Det här är storslaget och berättat med driv och känsla. Med
fantastisk omslagsillustration av Mats Minnhagen. Det finns en lärarhandledning att ladda ner kostnadsfritt:

http://www.semic.se/upload/Semic/Lararhandledning_Bronsdolken.pdf
Sädesfälten vajade i vinden. Sexnovellen 'Kvarsittarna' är skriven av Sassie och ligger i kategorin Ageplay.
Fast efter en ovanligt hård vecka på jobbet kände jag. Betyg: 4/5 (12 röster). Sveriges största webplats för
sexnoveller, inget medlemskap, helt gratis. Så till den milda. Jaja, jag gillade den skarpt. Styvmamman
Helena del 4 av njnj. Hon gick ut på gräsmattan för att se om hon var ute. Kompositionsteknskt rent
vidunderlig, mästerlig i formen; fylld av melodiska figurer. Betyg: 4/5 (12 röster). Styvmamman Helena del
4 av njnj. Hen-Sara: 2015-07-31 17:06: Anmäl kommentar : Hej.
I rörelse, med lätt packning och minimal utrustning. Fast efter en ovanligt hård vecka på jobbet kände jag.
Det var en vanlig fredagskväll och polarna skulle som vanligt ut på krogen och festa. Det var en vanlig
fredagskväll och polarna skulle som vanligt ut på krogen och festa.

