
Isdragen
Hent bøger PDF

George R. R. Martin
Isdragen George R. R. Martin Hent PDF Isdragen er et frygtet væsen, og ingen har nogensinde kunnet tæmme
den. Når den flyver over landet, efterlader den et frysende koldt og øde landskab. Men Adara er ikke bange.
For Adara er et vinterbarn - født under den værste frost, nogen kan huske. Og det er, som om Isdragen altid
har været i hendes liv - som et glimt i det fjerne, når hun legede i sneen, længe efter de andre var gået ind i
varmen. En dag slår grusomme drager fra Nord sig ned ved den fredfyldte gård, som er Adaras hjem. Og kun
et vinterbarn og hendes isdrage vil kunne forhindre, at verden styrter sammen.   George R. R. Martin er

forfatter til successerien GAME OF THRONES. I 1980 skrev han med ISDRAGEN en fantasyfortælling for
børn. Den er nu blevet illustreret af den spanske tegner Luis Royo.
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