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Dimmornas ö Maj Bylock Hent PDF I den sista delen i Maj Bylocks historiska trilogi återförenas äntligen
Mung och Larne – även om det sker under mer dramatiska former än de hade kunnat ana. I flykten undan den
grymme hövdingen Taran och hans soldater slår de följe med den egyptiske roddarslaven Ixi, som också

hjälper dem i den viktiga jakten på keltiska druider som lyckats fly undan romarna.

Maj Bylock är född 1931 på Gotland. Hennes tidiga utgivning var läroböcker i religion och historia, men
även i sina skönlitterära böcker står frågor om livsåskådning och moral i centrum – ofta i historisk miljö. För
sin bok Solstenen vann hon Rabén & Sjögrens jubileumstävling 1983, och hon har även belönats med Astrid

Lindgren-prisen 1990.

I Maj Bylocks historiska serie om föräldralösa Mung och slavflickan Larne får vi följa de två keltiska barnen
på deras spännande resa. Äventyren vävs ihop med mytologiska berättelser och fakta om tiden några 100 år

före Kristus.
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