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Häxkatten Maj Bylock Hent PDF Ulv har lyckats spela bort sin älskade häst Kastanj. Han misstänker att
hästen har skickats iväg som krigshäst till Karl XII:s armé och bestämmer sig för att ta värvning för att
försöka få tillbaka honom. Men krigets hemskheter är värre än Ulv någonsin kunnat tänka sig, och hans

tillvaro har med ens förvandlats till en kamp om liv och död.

Häxkatten är den femte boken i den spännande Häxserien.

Maj Bylock föddes 1931 på Gotland. Hon började sin författarkarriär med att skriva läroböcker inom religion
och historia, men har genom åren skrivit många böcker för barn och ungdomar. Bylock har även återberättat

många världskända klassiker i serien Äventyrsklassiker.

Bylock belönades 1990 med Astrid Lindgren-priset.

Häxserien utspelar sig i Värmland under häxprocessernas tid, slutet av 1600-talet och början av 1700-talet, då
anklagelser för att vara häxa kunde kosta en livet. Under denna farliga tid får vi följa en mor och en son som
inte bara har fått samma förmåga inom läkekonsten, utan även samma anklagelser riktade mot sig. De blir

båda utpekade för att vara häxor.

Maj Bylocks häxserie består av sju böcker: Häxprovet, Häxans dotter, Häxpojken, Häxguldet, Häxkatten,
Häxbrygden, och Häxdoktorn.

 

Ulv har lyckats spela bort sin älskade häst Kastanj. Han misstänker
att hästen har skickats iväg som krigshäst till Karl XII:s armé och
bestämmer sig för att ta värvning för att försöka få tillbaka honom.
Men krigets hemskheter är värre än Ulv någonsin kunnat tänka sig,
och hans tillvaro har med ens förvandlats till en kamp om liv och

död.

Häxkatten är den femte boken i den spännande Häxserien.

Maj Bylock föddes 1931 på Gotland. Hon började sin författarkarriär
med att skriva läroböcker inom religion och historia, men har genom
åren skrivit många böcker för barn och ungdomar. Bylock har även
återberättat många världskända klassiker i serien Äventyrsklassiker.

Bylock belönades 1990 med Astrid Lindgren-priset.

Häxserien utspelar sig i Värmland under häxprocessernas tid, slutet
av 1600-talet och början av 1700-talet, då anklagelser för att vara

häxa kunde kosta en livet. Under denna farliga tid får vi följa en mor
och en son som inte bara har fått samma förmåga inom läkekonsten,
utan även samma anklagelser riktade mot sig. De blir båda utpekade

för att vara häxor.



Maj Bylocks häxserie består av sju böcker: Häxprovet, Häxans
dotter, Häxpojken, Häxguldet, Häxkatten, Häxbrygden, och

Häxdoktorn.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Häxkatten&s=dkbooks

