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Næslandet 2 Eva Egeskjold Hent PDF ADVARSEL! Denne er endnu bedre end den første bog i serien, og
man bliver fanget af historien og desperat efter det tredje og sidste bind, der først udkommer i 2015! Sig ikke

at jeg ikke har advaret dig!'

'Første bog i serien var god, denne er fantastisk! Jeg er så begejstret for denne fortsættelse og MÅ bare have
slutningen. Nu! Handlingen i denne bog holder en konstant spænding. Hver gang et problem er løst dukker to

nye op, mange af nøglepunkterne i historien opnås, og man kan bare ikke få nok. Denne bog kan varmt
anbefales, man bør dog have læste første bind først, for at få mest muligt ud af historien. Historien er som den
første bog velkomponeret og gennemtænkt. Et mesterværk, vil jeg ligefremt kalde dem. Den skal læses igen!

(og det er noget jeg ellers sjældent gør!)'

Andet bind i fantasyserien om Næslandet. Fortællingens hovedperson, Oona er vendt tilbage til Lundene,
men meget gik galt på den rejse, som hun foretog til Aisgard. Det er nu, hun skal leve op til profetiens ord,

men er hun i stand til det? Hvad er det for evner, profetien foreskriver, at hun er i besiddelse af, og hvad er der
sket med hendes familie? 'Vinterkrigens Ofre' tager fat, hvor første bind 'Legenden om Querqus Skjoldet',
slap. De ubesvarede spørgsmål hober sig op i Oonas hoved, og hendes krop opfører sig underligt. Noget er

helt galt.
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