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Morika - Blodets bånd Sidsel Sander Mittet Hent PDF Hilaerne og morikanerne har endelig forenet deres
styrker i kampen mod overmagten, men det lader stadig ikke til at være nok. Korau, Eshri og deres venner

kæmper videre, men må yde større og større personlige ofre, for at krigen kan vindes. Anderledes kræfter må i
spil, og fortiden må konfronteres, for at de kan gå fremad og sikre sejren.

"Blodets bånd" er tredje del af trilogien om Morika.

"Den fynske forfatter (Sidsel Sander Mittet, red.) mestrer – på samme måde som i J. K. Rowlings bøger om
Harry Potter – at få sin historie til at gå op i en højere enhed."

Mette Pørtner Jensen, Fyens Stiftstidende.

Sidsel Sander Mittet er cand.mag. i dansk fra SDU med sidefag i religion og kønsteori fra Bergen Universitet.
Hun står bag "Morika"-serien, som er en række fantasybøger til unge.
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