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Hvornår startede det egentlig? Med den gamle dame der beskyldte osfor verdens undergang? Med drømmen
om de lysende hænder? Med kompasset der gav os brandsårene? Eller længe før? 15-årige Emilie tegner en
dreng med turkise øjne og et mystisk prismesmykke. Dagen efter får hun et chok, da drengen starter i hendes
klasse. Før Emilie får set sig om, har hun trekantede ar i håndfladerne, og hendes skolekammerater begynder
at kunne uforklarlige ting. Eller er det bare indbildning? Grænserne mellem drøm og virkelighed viskes ud, og
Emilie prøver desperat at undgå at blive en del af kaosset. Men snart må hun indse sandheden. Det er kun et
spørgsmål om tid … LEONIDERNE er første bind i serien SPEKTRUM, hvor venskab, kærlighed og
skæbnesvangre valg bindes sammen på tværs af tid.
Bog er også tilgængelig som eller unknown. LEONIDERNE er første bind i serien SPEKTRUM, hvor
venskab, kærlighed og skæbnesvangre valg bindes sammen på tværs af tid. Genre: Ungdomsbøger. november
2015, læst som e-bog på Mofibo, 656 trykte sider Nanna Foss tog mig med storm, da jeg læste Spektrum #1:
Leoniderne - … Køb Spektrum #1: Leoniderne. ’Leoniderne’ er et brag af en start på serien ’Spektrum’ om
… Spektrum #1 Leoniderne Af Nanna Foss Tellerup. Med den gamle dame der beskyldte os for verdens
undergang. Punkt 1: Jeg er livsfarlig. Skriv en kommentar under billedet - fx hvorfor d. Navnet Alban
kommer af det latinske navn Albus, som betyder hvid.

Med den gamle dame der beskyldte os for verdens undergang. Lindberg on Vimeo, the home for high
quality videos and the people who love them. Så vidt jeg ved er den planlagt til at være. Please click button
to get spektrum 1 leoniderne book now. (Spektrum #1: Leoniderne) tł. 270 likes.
Leoniderne (Spektrum, #1), Geminiderne (Spektrum, #2), and Ursiderne (Spektrum, #3) There are 3 primary
works and 3 total works in the Spektrum Series Dansk sci/fi-forfatter til serien SPEKTRUM, som handler om
tidsrejser, kærlighed, venskab og skæbnesvangre valg. Leoniderne has 279 ratings and 51 reviews.
SPEKTRUM Wiki is a FANDOM Books Community.

