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Da de tre måner stod på linje dukkede en ny og endnu farligere fjende op på Praxox, og først i sidste øjeblik
nåede Mark og hans venner at undslippe gennem Drømmepassagen. Men hvem er det mystiske barn, de havde
med sig tilbage til Jorden, og var der mon andre væsner, som uset smuttede med? Nye venner og fjender
ankommer, og snart begynder det sidste slag om Spejlporten.
"Spejlporten" er en fantasy-serie, der består af fire bøger:1. Månebarnet2. Drømmepassagen3. Tågefolket4.
BlodherskerenSe den flotte bogtrailer til serien på www.bogtrailer.dk
Spejlporten 3. Forlaget Valeta 3 plays. Read More. Kenneth Lysgaard er på Facebook. Find de bedste
bogpriser og alle anmeldelser af Spejlporten 4: Blodherskeren af Patrick Leis – bogen har fået vurderingen 59
ud af 100 Spejlporten 3 af Patrick Leis Hæftet, 2015 Sprog: Dansk Medlemspris 77 kr. For 2015 ser listen
således ud – indtil videre… Jeg har kun medtaget de titler, som retter sig mod voksne (og unge) og kun
udgivelser af danske forfattere. Patrick Leis’s most popular book is Reservatet (Camp 41, #1). Join Facebook
to connect with Kenneth Lysgaard and others you may know. Bid.

Himmeløerne 3 - Kamp Over Svalefager - Allan Frewin Jones - Bog. De unges eneste mulighed er at holde
sammen og håbe på, at legenden om Væverne er sand. Bogtrailer - Mørket sænker sig. Reset: My Fight for
Inclusion and Lasting Change. Read “Spejlporten 2” by Patrick Leis online on Bookmate – Funarernes
dronning er stadig fast besluttet på at udnytte Månebarnets evner … Da de tre måner stod på linje dukkede en
ny og endnu farligere fjende op på Praxox, og først i sidste øjeblik nåede Mark og hans venner at undslippe
gennem Drømmepassagen. 'Spejlporten' er en fantasy-serie, der består af fire bøger:1.
Dagens Bog giver dig et bredt sortiment af bøger og helt op til 90% på udvalgte Dagens Bog Deals.
Drømmepassagen (Spejlporten Book 2) (Danish Edition) - Kindle edition by Patrick Leis. – Vanløse, Valeta,
2015. Bog (Hæftet) Spejlporten: 1 ; Huskeliste Lån Prøv. Skriv dit bud som kommentar herunder og der
bliver trukket lod om et eksemplar af hele serien. Castra Damnatorum Patrick Leis DKK 99.

