
Grænsen til Trafallas, Del 1 - Den halves arv
Hent bøger PDF

Julie M. Day
Grænsen til Trafallas, Del 1 - Den halves arv Julie M. Day Hent PDF Hvad er jeg?” gentog jeg. Denne gang
lød jeg vredere end planlagt. Men jeg var vred! Jeg var vred og frustreret. ”Du er halv,” sagde han så. De tre
ord virkede voldsomme og på samme tid befriende. Og pludselig havde jeg svært ved at synke. --- Da Grace
stifter bekendtskab med en mærkværdig skriftrulle, og der samtidig kommer en fremmed mand til byen, er
hun ikke i tvivl – den fremmede vil hende noget, og det er ikke nødvendigvis noget godt. Inden længe bliver
Grace hvirvlet ind i en ældgammel fejde mellem godt og ondt. Hun er stærkt ønsket af nogen i det fremmede
og magiske land, Trafallas, mens andre helst ser hende forsvinde. Hvem er de gode, og hvem er de onde, og
hvem af dem kan Grace stole på? Grænsen til Trafallas er en fængslende fantasyfortælling om krig, magi og

kærlighed, om at finde sin rette identitet og om at turde at ofre sig for at redde dem, man elsker.
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