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Et halvt hjerte Lene Fauerby Hent PDF "Med en lyd, som når man slår et æg mod kanten af en skål, var
hendes verden revnet. Lyden var kommet fra Emilies hoved, da hun som en buttet dukke blev løftet fra

bagsædet, og som en kugle trillede ind over nakkestøtten til forsædet og ramte forruden."

Da Naja overlever den bilulykke, der tager livet af hendes mor og lillesøster, knuses hendes verden, og Naja
og hendes far flytter tilbage til Grønland. Det er ikke nemt at finde sig til rette i den nye verden, men en

mystisk mumiegrav i fjeldene vender Najas sorg ...

Lene Fauerby (f. 1952) er uddannet bibliotekar. Hun debuterede i 1987 med romanen Fanget af isen. Siden er
det blevet til en lang række bøger primært for børn og unge, flere af dem med udgangspunkt i Grønland, som

Fauerby fik et særligt forhold til, da hun fra 1984-86 boede i bygden Kuummiut i Østgrønland.

 

"Med en lyd, som når man slår et æg mod kanten af en skål, var
hendes verden revnet. Lyden var kommet fra Emilies hoved, da hun

som en buttet dukke blev løftet fra bagsædet, og som en kugle
trillede ind over nakkestøtten til forsædet og ramte forruden."

Da Naja overlever den bilulykke, der tager livet af hendes mor og
lillesøster, knuses hendes verden, og Naja og hendes far flytter

tilbage til Grønland. Det er ikke nemt at finde sig til rette i den nye
verden, men en mystisk mumiegrav i fjeldene vender Najas sorg ...

Lene Fauerby (f. 1952) er uddannet bibliotekar. Hun debuterede i
1987 med romanen Fanget af isen. Siden er det blevet til en lang

række bøger primært for børn og unge, flere af dem med
udgangspunkt i Grønland, som Fauerby fik et særligt forhold til, da

hun fra 1984-86 boede i bygden Kuummiut i Østgrønland.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Et halvt hjerte&s=dkbooks

