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Hvad floden bragte - Anne Lilmoes Hent PDF Yaxhiri bliver som spæd sendt ud på floden i en kurv, som
skyller op på bredden i landet Hara. Folket tager den lille baby til sig, men da Yaxhiri vokser op, forelsker
hun sig i Zacharias fra slettefolket og forstår, at hun ikke længere kan blive i Hara. Hun giver sig til at

planlægge sin flugt med sin store kærlighed … "Hvad floden bragte" er første del i serien om Yaxhiri. Den
danske forfatter Anne Lilmoes (f. 1945) debuterede i 1988 med fantasyromanen "Rejsen til de hæse skyggers
land". Sidenhen er det blevet til en lang række bøger for både børn og voksne. Anne Lilmoes er særligt kendt

for fantasyserien "Yaxhiri", der primært henvender sig til de 12-14-årige. Anne Lilmoes‘ eventyrlige
fortælling om pigen Yaxhiri strækker sig over syv bøger og fortæller om hittebarnets liv fra fødsel til død og

om hendes søgen efter sit rigtige hjem.
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på bredden i landet Hara. Folket tager den lille baby til sig, men da
Yaxhiri vokser op, forelsker hun sig i Zacharias fra slettefolket og
forstår, at hun ikke længere kan blive i Hara. Hun giver sig til at

planlægge sin flugt med sin store kærlighed … "Hvad floden bragte"
er første del i serien om Yaxhiri. Den danske forfatter Anne Lilmoes
(f. 1945) debuterede i 1988 med fantasyromanen "Rejsen til de hæse
skyggers land". Sidenhen er det blevet til en lang række bøger for

både børn og voksne. Anne Lilmoes er særligt kendt for
fantasyserien "Yaxhiri", der primært henvender sig til de 12-14-årige.
Anne Lilmoes‘ eventyrlige fortælling om pigen Yaxhiri strækker sig
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