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Blå Maja Lunde Hent PDF Maja Lunde tog verden med storm med Biernes historie, som udkom i 31 lande og
blev solgt i mere end 300.000 eksemplarer alene i Tyskland, hvor den tilbragte 35 uger på bestsellerlisten,
herunder 15 uger på førstepladsen. Nu følger forfatteren succesen op med en dystopisk fortælling om

kærlighed og sårbarhed, både vores og naturens. Denne gang står kampen om det mest livsnødvendige, som
findes: vand. 2017: Signe er miljøaktivist og nærmer sig de 70, men hun lader sig ikke skræmme af havet.
Helt alene stævner ud fra barndomsbygden i Vestlandet og sætter kursen mod syd for at konfrontere den

mand, hun engang elskede. Med sig har hun en ganske særlig last. 2041: David føler sig for ung til at være
far, men er blevet alene med sin lille datter. De to er på flugt gennem et tørkeramt Sydeuropa i en tid, hvor
landene i nord har lukket grænserne mod Vandlandene i syd, og der ikke længere findes vand nok til alle.

Men en dag opdager de en sejlbåd i en forladt have langt inde i landet – og alt forandres.

 

Maja Lunde tog verden med storm med Biernes historie, som udkom
i 31 lande og blev solgt i mere end 300.000 eksemplarer alene i

Tyskland, hvor den tilbragte 35 uger på bestsellerlisten, herunder 15
uger på førstepladsen. Nu følger forfatteren succesen op med en
dystopisk fortælling om kærlighed og sårbarhed, både vores og

naturens. Denne gang står kampen om det mest livsnødvendige, som
findes: vand. 2017: Signe er miljøaktivist og nærmer sig de 70, men
hun lader sig ikke skræmme af havet. Helt alene stævner ud fra
barndomsbygden i Vestlandet og sætter kursen mod syd for at
konfrontere den mand, hun engang elskede. Med sig har hun en

ganske særlig last. 2041: David føler sig for ung til at være far, men
er blevet alene med sin lille datter. De to er på flugt gennem et



tørkeramt Sydeuropa i en tid, hvor landene i nord har lukket
grænserne mod Vandlandene i syd, og der ikke længere findes vand
nok til alle. Men en dag opdager de en sejlbåd i en forladt have langt

inde i landet – og alt forandres.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Blå&s=dkbooks

