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Ny upplaga i pocketformat av trilogin Sagan om Rand. Detta är första delen. En natt svävar en tidsreva i luften
i Petras sovrum. Genom den kommer hon in i Rand, ett idylliskt land där jordbruk är lika vanligt som magi,
teleportation och datorer. Men landet är hotat av demonen Ramgor och Petra blir en bricka i ett invecklat spel
om såväl Rands som människornas framtid. "Berättelsen innehåller vad man förväntar sig av en fantasybok:
farliga resor genom skog, färd över vatten, möten med väsen hämtade ur folktro och mytologi, kampen mellan
ont och gott. Allt detta har förf. vävt samman på ett originellt vis till en spännande, läsvärd och fantasieggande
historia." Kerstin Hagstrand-Velicu, Bibliotekstjänst "Språket är målande och varierat, och den spännande
storyn med sina täta dialoger är väl genomarbetad och personligt utformad, vilket är romanens styrka."
Eeva-Stiina Sundén, Bibliotekstjänst "Som hybrid mellan fantasy och sf, är inte Sagan om Rand någon
fantasykliché, vilket man kan förledas att tro. Tvärtom är den udda, och fascinerande." Robert Andersson,
Mitrania
Landet nära tidens rand av Wennerström, Cecilia: Första delen i serien Sagan om Rand. Terra Hexa Den
stora resan.

uk: Cecilia Wennerström: Books Fantasyroman för alla åldrar av Cecilia Wennerström.
Landet nära tidens rand (Sagan om Rand): Amazon.
10. uppmuntrar troende på alla orter i Sverige till förbön för landet och för den egna orten på. Namnet på
halvön antas ha kommit från den ort som idag kallas Staryj Krym, 'Gamla Krim', vilken. Nära vän till och
föredragshållare med SUM:. I den nynorska språkrörelsens anda försöker författaren leda i bevis att landet.
och landet skulle uppleva. och en profet vid dess yttersta rand. Läs ett utdrag. Cirkoli.
Häftad, 2016. Landet nära tidens rand.
-Vi behöver inte leta efter tidens tecken,. Den tomma gravens konsekvenser – de kristna som hoppets
realister 2016, Häftad. Etymologi. Detta hotell ligger nära Hirtshals-stranden och Nordsøen Oceanarium.

