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Frosten Petrus Dahlin boken PDF Månfare, Tuva och Vilda är Skogens systrar. Sen de var små har de levt ute

i skogen, ensamma och övergivna av sina föräldrar. De har sovit under bar himmel och stulit mat för att
överleva, och alltid, alltid kämpat för att få vara tillsammans.

Men nu har syskonskaran splittrats. Månfare har gett sig i väg i jakt på föräldrarna, och lillasyster Vilda är
fången hos den onda kvinnan i stugan ute på heden. Kvar står Tuva. Nu hänger allt på henne. Hon måste

befria Vilda, och hon måste hitta Månfare och hindra henne från att göra någonting hon för alltid kommer att
ångra.

2009 kom första boken i Skogens systrar-trilogin, och 2017 kom den efterlängtade uppföljaren Heden. Den
följdes av Själen och nu kommer den sjätte och sista delen om de övergivna systrarna som kämpar för att

överleva ute i skogarna.

 

Månfare, Tuva och Vilda är Skogens systrar. Sen de var små har de
levt ute i skogen, ensamma och övergivna av sina föräldrar. De har
sovit under bar himmel och stulit mat för att överleva, och alltid,

alltid kämpat för att få vara tillsammans.
Men nu har syskonskaran splittrats. Månfare har gett sig i väg i jakt
på föräldrarna, och lillasyster Vilda är fången hos den onda kvinnan i
stugan ute på heden. Kvar står Tuva. Nu hänger allt på henne. Hon
måste befria Vilda, och hon måste hitta Månfare och hindra henne

från att göra någonting hon för alltid kommer att ångra.

2009 kom första boken i Skogens systrar-trilogin, och 2017 kom den
efterlängtade uppföljaren Heden. Den följdes av Själen och nu

kommer den sjätte och sista delen om de övergivna systrarna som
kämpar för att överleva ute i skogarna.
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