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Sanddrømmeren Sidsel Katrine Slej Hent PDF Det betyder ikke noget, at Fréas drømme tit bliver til
virkelighed, siger hendes mor, men da en jætte bryder ind om natten og angriber dem, må moren indrømme,

at de ikke er som andre mennesker. Langt fra.

Fréa er en valkyrie, og vølven har spået, at Fréa skal blive den mægtigste sanddrømmer nogensinde - en
valkyrie, der kan se fremtiden i sine drømme.

Fréa må tage til Asgård for at blive oplært som valkyrie og bo blandt de gamle, nordiske guder. Her begynder
en uventet rejse, hvor hun knytter stærke venskaber og oplever en spirende kærlighed. Men uhyggelige

drømme om is, blod og en brændende himmel hjemsøger Fréa. Er det en sanddrøm? Og kan hun forhindre det
i at ske?

Bogen byder på en blanding af kærlighed og spænding i et fantasy-univers med et nordisk twist.
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