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Løvinden Cecilie Bødker Hent PDF Løvinden er en fantasy-bog om venskab og kærlighed. Om at finde sig
selv, og holde fast i det vigtigste der findes: familie og venner.

Leona, på 14 år, lever ubekymret i en lille landsby sammen med hendes forældre og venner.
En dag angribes landsbyen, og det vender op og ned på Leonas liv og alt hvad hun troede på. Leona er en

chatie, halvt menneske, halv kat. Hendes bedste ven, Nor, er en hundt, halvt menneske og halv ulv.

Hvad de ikke ved, er at de begge besidder ufattelige kræfter, som blot venter på at blive vækket.

Løvinden er skrevet af den unge Cecilie Bødker. Hun startede på bogen som 13 årige og den var færdig to år
senere, da hun var 15 år.

Fra en anmeldelse af bogen:
""Det er første gang, at jeg har læst en fantasy bog, der har interesseret mig. Normalt er jeg ikke til bøger i
den genre, men den her er virkelig god. Hovedpersonen er stærk og giver ikke op. Hvis der er noget, hun
gerne vil, så gør hun det. Hun vil gøre alt for venner og familie. ... Jeg blev helt fanget af bogen og læste

mere, end jeg plejer hver dag."

 

Løvinden er en fantasy-bog om venskab og kærlighed. Om at finde
sig selv, og holde fast i det vigtigste der findes: familie og venner.
Leona, på 14 år, lever ubekymret i en lille landsby sammen med

hendes forældre og venner.
En dag angribes landsbyen, og det vender op og ned på Leonas liv og
alt hvad hun troede på. Leona er en chatie, halvt menneske, halv kat.
Hendes bedste ven, Nor, er en hundt, halvt menneske og halv ulv.

Hvad de ikke ved, er at de begge besidder ufattelige kræfter, som
blot venter på at blive vækket.

Løvinden er skrevet af den unge Cecilie Bødker. Hun startede på
bogen som 13 årige og den var færdig to år senere, da hun var 15 år.

Fra en anmeldelse af bogen:
""Det er første gang, at jeg har læst en fantasy bog, der har

interesseret mig. Normalt er jeg ikke til bøger i den genre, men den
her er virkelig god. Hovedpersonen er stærk og giver ikke op. Hvis
der er noget, hun gerne vil, så gør hun det. Hun vil gøre alt for

venner og familie. ... Jeg blev helt fanget af bogen og læste mere,
end jeg plejer hver dag."



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Løvinden&s=dkbooks

