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Bind fem i serien Jordens Børn.

Ayla og Jondalar har fuldført deres rejse tværs over Europa, som det så ud i istiden, for at blive forenet med
Jondalars folk Zelandonierne. I Zelandonifolkets Niende Grotte vil de sætte bo, og her vil Ayla føde det barn,
hun bærer på. Mens de gør klar til den formelle Mageceremoni, hvor de to bliver forenet, viser det sig, at ikke

alle er lige venligt stemt over for den fremmedartede Ayla, som er opdraget hos dem, de andre kalder
fladskaller, men som hun selv kalder Klanen. Først da alle formaliteterne er overstået, er det tid til, at Ayla

satser alle sine færdigheder og instinkter på at finde sin plads i dette komplicerede samfund.

»Med det seneste bind i serien har Auel [...] i dén grad leveret varen, at man ærligt under hende både læserne
og rigdommen.«

- Anne Knudsen, Weekendavisen

»Efter 12 års venten kunne man have frygtet en skuffelse, men Jean M. Auel fortsætter hvor hun slap.«
- Tina Hannberg, B.T.

 

Forlaget skriver:

Bind fem i serien Jordens Børn.

Ayla og Jondalar har fuldført deres rejse tværs over Europa, som det
så ud i istiden, for at blive forenet med Jondalars folk Zelandonierne.
I Zelandonifolkets Niende Grotte vil de sætte bo, og her vil Ayla
føde det barn, hun bærer på. Mens de gør klar til den formelle

Mageceremoni, hvor de to bliver forenet, viser det sig, at ikke alle er
lige venligt stemt over for den fremmedartede Ayla, som er opdraget

hos dem, de andre kalder fladskaller, men som hun selv kalder
Klanen. Først da alle formaliteterne er overstået, er det tid til, at Ayla
satser alle sine færdigheder og instinkter på at finde sin plads i dette

komplicerede samfund.

»Med det seneste bind i serien har Auel [...] i dén grad leveret varen,
at man ærligt under hende både læserne og rigdommen.«

- Anne Knudsen, Weekendavisen

»Efter 12 års venten kunne man have frygtet en skuffelse, men Jean
M. Auel fortsætter hvor hun slap.«

- Tina Hannberg, B.T.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Folket i klippehulerne&s=dkbooks

