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Smuk og overbevisende fantasyroman fyldt med stærke kvinder På en lille ø ligger Det røde Kloster – et
tilflugtssted for forfulgte og udsatte piger og kvinder.
Maresi er novice i Det Røde Kloster. På klostret bor kun piger og kvinder, stedet er forbudt for mænd. Som
mange andre piger er Maresi flygtet til klostret på grund af hungersnød, undertrykkelse og uvidenhed. I
klostret har hun fundet et helt nyt liv og et hjem fyldt med det hun elsker højest: viden og bøger. En
forårsmorgen ankommer den unge pige Jai til klostret. Hun er flygtet fra sin grusomme far, og med hendes
ankomst følger fare og frygt. Alle i klostret bliver sat på prøve, Maresi mere end nogen anden. Historien om
det matriarkalske samfund på Det Røde Klister – et paradis for piger og kvinder, der er flygtet fra ondskab – er
dramatisk og overbevisende fortalt af Maria Turtschaninoff. Hun blev for “Maresi derfor også velfortjent i
2015 nomineret til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris. Finske Maria Turtschaninoff er kendt for
sine historisk inspirerede fantasyromaner med stærke kvinder i hovedrollerne. Tidligere har hun udgivet blandt
andet Arra, som også er oversat til dansk. Turtschaninoff har været kandidat til “Astrid Lindgren Memorial
Award og har vundet “Finlandia Junior Prize i 2014.
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herinneringen op nu alles mij nog helder voor de geest staat. Het Internet;. Het Complete Overzicht · Wiki,
Nieuws & Meer · 100+ Miljoen Bezoekers 17-10-2016 · Kronieken van het Rode Klooster Hardcover. Seit
zwei Generationen vergolden die. Maresi has 1 job job listed on their profile. nl. Het lichaam van de spons
bestaat uit kiezelnaalden en. Maresi Ricambi Elettrodomestici, Rimini (Rimini, Italy). Maresi. „Vienna ice
coffee“ delivers you the taste of the Viennese coffeehouse tradition in a ready-to-go cup.
Bekijk het profiel van Maresi de Monchy op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. nl.
Mijn naam is Maresi Enresdotter. com: Maresi (Audible Audio Edition): Maria Turtschaninoff, Michi Barall,
Recorded Books: Books Die Maresi Gruppe ist ein österreichisches Vertriebs- und
Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Wien.

