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BESKRIVNING

Svek. Lögner. Olycklig kärlek. Och en uråldrig ritual som kräver blod och offer.Iszaelda måste
återuppväcka Akares. Tillsammans med Acranta ger hon sig in i dödsvärlden Saxx för att finna honom. Ett
kvickt uppdrag blir en härva av missförstånd och faror; tillfångatagna av dödsguden Maevux måste de göra
allt för att överleva. En arkaisk ceremoni, demoner, en jakt på sanning och ett hav av blod. Var är Akares?
Keelan vet att förhållanden mellan alv och drake är lika med dödsstraff. Ändå blir han förälskad i någon
han aldrig borde ha tittat åt. Känslorna leder honom till våghalsiga beslut - till häxor, lögner och de
mystiska dimmorna i Eytherthlarn. Snart finner han sig fångad under en fruktansvärd förbannelse.Vad gör
man när allt känns som mörkast? När ens egen kropp börjar förändras och ens blotta närvaro är en fara för
andra? Och när man gjort något så hemskt, att ingen någonsin får veta ...Demonviskarenär andra boken i
Alvblodstrilogin.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Bokrecension: Demonviskaren | Fantasy Realm

Demonviskaren Publicerat den 29 maj 2018 29 maj 2018 av Jennie. Månadens bok januari 2019. Om
sidan & kontakt! Varför krångla till det? Jag ger korta åsikter ...

Demonviskaren - Lovisa Wistrand - Bok | Akademibokhandeln

Köp Demonviskaren. Svek. Lögner. Olycklig kärlek. Och en uråldrig ritual som kräver blod och offer.
Iszaelda måste återuppväcka Akares. Tillsammans med ...

LIBRIS - Demonviskaren

LIBRIS titelinformation: Demonviskaren / Lovisa Wistrand. ... Demonviskaren / Lovisa Wistrand.
Wistrand, Lovisa, 1991- (författare) ISBN 9789188813138
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Demonviskaren

https://www.bo-fi.club/?p=DEMONVISKAREN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=DEMONVISKAREN&ln=se
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