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BESKRIVNING

Nyckeln till Stjärnstenarnas hemlighet finns hos drakarna! Draksången är den andra delen i Jo Salmsons
spännande fantasyberättelse "Drakarnas öde". Nea har fått veta den fruktansvärda sanningen: Häxmästaren
lever! Nu står hennes enda hopp till drakarna. Kan de och Stjärnstenarna hjälpa henne att besegra
häxmästarens onda magi?På andra sidan bergen samlar häxmästaren sina krigare. Hans spioner är redan
utplacerade i riket, och det är de tre Stjärnstenarna han är ute efter! Med deras kraft vill han ta över
världen.Nea flyr söderut, mot huvudstaden Demar, för att ta reda på vad som hänt med drakarna. I sin
packning gömmer hon en av Stjärnstenarna.Snart får hon sällskap. Klanpojken Bann är också på flykt från
den ondskefulle häxmästaren. Men är Bann den hon tror?Kan Nea alls lita på sina nya vänner, nu när
striden mot häxmästaren kommer allt närmare?Läs också Stjärnstenen, den första delen i serien "Drakarnas
öde, eller de mer lättlästa böckerna om Tam Tiggarpojken som utspelar sig i samma värld."Författaren Jo
Salmsons berättelse slingrar sig fram likt en krokig stig, där man aldrig vet vad som väntar bakom nästa
krök. Boken är fascinerande, spännande och tämligen lättläst. Med sitt sätt att skriva levandegör Salmson
miljöer och karaktärer. Draksången är en bra och tilltalande uppföljare i serien Drakarnas öde, passande
för bokslukaråldern."Anna-Karin Närkling, BTJ-häftet
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Draksången | Stockholms Stadsbibliotek

Nea har fått veta den fruktansvärda sanningen: Häxmästaren lever! Nu står hennes enda hopp till drakarna.
Kan de och Stjärnstenarna hjälpa henne att besegra ...

Dansa Drakdansen, Bolibompa: SVT - YouTube

Nina och Yankho sjunger Drakens sång för Draken. Bolibompa är SVT:s småbarnsutbud för de allra
minsta. Här får ni träffa Draken som bor i ett hus ...

Draksången av Jo Salmson - LitteraturMagazinet

Bok nummer två och tre heter Draksången och Blånatten. Alla finns att låna på biblioteken. Låna
Drakarnas öde. Stjärnstenen. Av: Salmson, Jo. Språk: Svenska.
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DRAKSÅNGEN

https://www.bo-fi.club/?p=DRAKS%C3%85NGEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=DRAKS%C3%85NGEN&ln=se
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