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Frittstående oppfølger til den enorme fantasysuksessen «Vindeltorn».
Underlige ting begynner å skje på Sommerhjell. Marerittene som plaget Niklas etter at moren døde er tilbake,
verre enn noen gang. Bekken hvisker hemmeligheter, og et grønnøyd beist tar livet av dyrene i skogen. Når
beistet viser seg å være et troll fra Niklas' egen fantasi, skjønner han at han er den eneste som kan bekjempe
det.
Med god hjelp fra den nye følgesvennen sin, gaupen Tyst, finner han kilden til problemet: Magi lekker ut av
en portal til en annen verden. Men på den andre siden er den frodige dalen Sønder også i fare. Dyrene som bor
der lever i frykt for den onde Spurvekongen, og en mystisk plante er i ferd med å snøre stenglene sine rundt alt
og alle. Niklas må nå forsøke å redde både Sønder og Sommerhjell.
Men først må han finne sannheten bak morens siste ord: «Jeg er en Maretorn.»
Nominert til ARKs barnebokpris 2016
Årets beste barne- og ungdomsbok 2016 i Adresseavisen

Anmelderne sier:
«Suveren fantasyroman. Poetisk og krim-spennende.»Cathrine Krøger, Dagbladet
«En glimrende fantasyroman.»Adresseavisen
Om årets beste bøker 2016 i Adresseavisen:«Årets kritikervinner er en fantasyroman skrevet for barn. (...)
Almhjell skriver sine bøker på engelsk, før hun selv oversetter dem til norsk.
Dermed fyller hennes bok kriteriene også for årets beste oversatte roman.»
For 4. året på rad stiller NORDEA opp som hovedsponsor for Grimstad Maraton. I år har de også fått med seg
PrivatMegleren på laget. Torsdag 1. juni er det klart for løpegrupper med Friskis&Svettis! Det er kun litt over
100 dager til BMW Oslo Maraton går av stabelen, så nå er det på tide å. Resultat m.v. fra tidligere år finner du
i venstremenyen; Bergen Maraton 2006, 2007, osv. Maratonkarusellen inviterer til Bergen maraton med nytt
løp i Bergen, den.
Hadsel Maraton - resultater 2016. Resultatene for Hadsel Maraton 2016 ligger hos EQTiming.
Listen kan filtreres og sorteres etter… × Dere er verdens greieste og tøffeste maratonløpere! Vi ønsker dere
alle velkommen tilbake til neste år! Fra starten i Suleskarmaraton 2017. Hele familien løper Farsund maraton.
Fra venstre: Ørjan Brekne 10 år, pappa Ove Dalland, mamma Anne Berit Dalland, Ayla Brekne 12 år,
Kristiane Brekne 14 år med. Årets treningsmål 2017 – Trondheim Maraton 2.september. Våre
samarbeidspartnere. After Run; Aktuelt fra TM; Bedriftsutfordringa; Contact us Eliud Kipchoge var nær ved å
skrive historie da han forsøkte å løpe maraton på mindre enn to timer.
Sist kommentert. Turid Veggeland - Andreas. Kan tilføye at Kjersti Nordstrøm ledet maraton. 2017-05-30;
Rolf Bakken - Hamarl&oslas. Det riktige er at det var. Følg oss på: Levert av CustomPublish AS

