
Sjælens rose
Hent bøger PDF

Christina Ramskov

Sjælens rose Christina Ramskov Hent PDF Kitty er stadig i live, så det er op til Maria og hendes venner at
redde hende, men først skal de være stærke. Maria skal lære sine nye evner at kende, inden de kan mødes med
Swifter, som også selv har flere sandheder i vente. Maria fortsætter sit andet år på skolen, hvor hun nu ved, at

hun virkelig er en del af den magiske verden, selvom hun ikke er den næste fønix – eller er hun?

I Sjælens Rose finder Maria ud af mere om sig selv og mere om, hvem hun måske i virkeligheden er. Finder
en kærlighed, som næsten er lige så gamle som livet selv, og som stadig venter på at bliv udlevet. Det og

meget andet venter Maria, for hendes sande eventyr er kun lige begyndt.

Uddrag af bogen
Maria vågnede op til en sød duft, som hun på en måde kendte, men alligevel ikke helt kunne komme på, hvad
var, og af en eller anden grund kom hun til at tænke på Dargo. Maria satte sig så op i sengen, og fik hurtigt
øje på et lille bundt røde og lyserøde roser, som lå på skrivebordet. Hun stod hurtigt op for at gå hen og tage
en op og dufte til den. Maria vidste nu, hvorfor hun tænkte på Dargo. Hun havde to gange før fået disse roser
og det var begge gang af ham. Der lå også en seddel ved, hvorpå der stod. Ikke en gave, men bare fordi.

Om forfatteren
CHRISTINA RAMSKOV (f. 1989) bor i Hjallerup i Nordjylland. Hun er ordblind, men har ikke ladet det
begrænse drømmen om at blive forfatter. Sjælens Rose er hendes tredje udgivelse. Tidligere udgivelser:

Fønixens hjerte (2013) og Englevinger (2014).

 

Kitty er stadig i live, så det er op til Maria og hendes venner at redde
hende, men først skal de være stærke. Maria skal lære sine nye evner
at kende, inden de kan mødes med Swifter, som også selv har flere
sandheder i vente. Maria fortsætter sit andet år på skolen, hvor hun
nu ved, at hun virkelig er en del af den magiske verden, selvom hun

ikke er den næste fønix – eller er hun?

I Sjælens Rose finder Maria ud af mere om sig selv og mere om,
hvem hun måske i virkeligheden er. Finder en kærlighed, som næsten

er lige så gamle som livet selv, og som stadig venter på at bliv
udlevet. Det og meget andet venter Maria, for hendes sande eventyr

er kun lige begyndt.

Uddrag af bogen
Maria vågnede op til en sød duft, som hun på en måde kendte, men
alligevel ikke helt kunne komme på, hvad var, og af en eller anden
grund kom hun til at tænke på Dargo. Maria satte sig så op i sengen,
og fik hurtigt øje på et lille bundt røde og lyserøde roser, som lå på
skrivebordet. Hun stod hurtigt op for at gå hen og tage en op og
dufte til den. Maria vidste nu, hvorfor hun tænkte på Dargo. Hun
havde to gange før fået disse roser og det var begge gang af ham.
Der lå også en seddel ved, hvorpå der stod. Ikke en gave, men bare

fordi.



Om forfatteren
CHRISTINA RAMSKOV (f. 1989) bor i Hjallerup i Nordjylland.
Hun er ordblind, men har ikke ladet det begrænse drømmen om at
blive forfatter. Sjælens Rose er hendes tredje udgivelse. Tidligere

udgivelser: Fønixens hjerte (2013) og Englevinger (2014).
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