
Det frosne tempel
Hent bøger PDF

Sascha Christensen
Det frosne tempel Sascha Christensen Hent PDF Efter deres fald gennem det mystiske sølvspejl vågner
Josephine og Liam op i en dyster verden – og til en dyster situation: Josephines kæreste, Adam, er

forsvundet; azynernes orden er i opløsning; tågen, der ødelægger folks sind, spreder sig med uhyggelig hast;
og ingen ved, hvorfor guderne gådefuldt hævder, at den onde amulet Humaran er deres eneste håb. Tiden er
ved at løbe ud for Josephine og Liam til at finde sandheden – og amuletten. Og den grå mand holder øje med
dem … Det frosne tempel er den dramatiske afslutning på Sascha Christensens prisvindende trilogi Humaran-

trilogien. Sascha Christensen (f. 1986) er forfatter til Humaran-trilogien, hvis første bind – Den ydmyge
amulet – modtog Orlaprisen 2010 for årets bedste fantasyroman. Sascha Christensen er født og opvokset i

Aalborg, hvor hun stadig er bosat. Hun har en kandidatgrad i psykologi fra Aalborg Universitet.
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