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BESKRIVNING

Isin säng hemma i Bromma vaknade Agnes med ett ryck, något hade väckt henne. Försiktigt smög hon
fram till fönstret och kikade ut bakom gardinen. Mörkret var kompakt. Något gult glimmade till bakom
den lilla syrenbusken. Vad var det? Agnes blundade en kort stund och öppnade sedan ögonen igen. Det
gula skenet var borta.I Nazarien gick den mörke despoten omkring i sitt svarta palats. Naz-Halham var
ursinnig. Än en gång hade hans utsände misslyckats, men den här gången skulle han få sitt straff. Imorgon
skulle Naz-Halham personligen skära ut hjärtat ur mannens bröst och offra det. Den allt mer vansinnige
kungen fick ett demoniskt leende på sina stela läppar.Stenbrons Hemlighet är den första delen i serien
Sägnen om Amornia. En spännande och fantasieggande berättelse om kungar, magiker, gudar och en helt
vanlig flicka som får vara med om en resa som ingen annan.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
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Författare: Johan Wren, ÖrebroTitel: Stenbrons hemlighetGenre: FantasyBok på eget förlag, tryckt på
bokhandeln i Askersund och Kumla och online, plus lju

Sägnen om Amornia. Stenbrons hemliget - J. F. Wren - E-kirja

Visa profiler för personer som heter Galac Hemlighet. Gå med i Facebook för att komma i kontakt med
Galac Hemlighet och andra som du känner. Facebook ger...
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STENBRONS HEMLIGHET
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