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Livets port, 1. del Kat L Lassen Hent PDF Anna Darling på snart 12 år er meget syg. Hun er så småt begyndt
at miste håbet om en fremtid, da hun pludselig hvirvles ind i et eventyr efter et natligt besøg af feen Timian.
Feen fortæller, at Anna er noget ganske særligt, og at der er brug for hendes hjælp i Lysvrang, en magisk
verden i lysets tjeneste. Livets Port – der sender sjæle frem og tilbage imellem døden og deres nye liv – er

truet. Timian åbner den magiske port ind til Lysvrang, og som ved et trylleslag forandres alting. En
kompliceret rejse begynder i kampen for, at Livets Port ikke falder i Mørkets hænder, men også i kampen for,
at Anna kan genfinde sin egen styrke. Livets Port er en historie i to dele med masser af magi og spænding i et
farverigt univers – og med en dybde omkring styrke, skæbner og om, hvor stærke venskaber kan være. Livets

Port egner sig også fortrinligt som højtlæsning fra 9 år.

 

Anna Darling på snart 12 år er meget syg. Hun er så småt begyndt at
miste håbet om en fremtid, da hun pludselig hvirvles ind i et eventyr
efter et natligt besøg af feen Timian. Feen fortæller, at Anna er noget
ganske særligt, og at der er brug for hendes hjælp i Lysvrang, en
magisk verden i lysets tjeneste. Livets Port – der sender sjæle frem
og tilbage imellem døden og deres nye liv – er truet. Timian åbner
den magiske port ind til Lysvrang, og som ved et trylleslag forandres
alting. En kompliceret rejse begynder i kampen for, at Livets Port
ikke falder i Mørkets hænder, men også i kampen for, at Anna kan
genfinde sin egen styrke. Livets Port er en historie i to dele med

masser af magi og spænding i et farverigt univers – og med en dybde
omkring styrke, skæbner og om, hvor stærke venskaber kan være.
Livets Port egner sig også fortrinligt som højtlæsning fra 9 år.
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