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Min morbror trollkarlen C S Lewis boken PDF Läs C.S. Lewis älskade böcker om landet Narnia. Utgåvan har
nya omslag med detaljer från Pauline Baynes originalbilder som väcker samlaren i dig! Låt en ny generation
bokslukare upptäcka landet Narnia eller varför inte ta chansen att själv återvända genom klädskåpet och träffa
syskonen Pevensie, det stolta lejonet Aslan, faunen Herr Tumnus och många många fler kära återseenden.


Min morbror trollkarlen är den första delen i serien. Det här är berättelsen om något som hände för väldigt
länge sedan. Det är en berättelse av stor vikt, för den förklarar hur alla resorna mellan vår värld och landet

Narnia började.
För att pröva kraften hos ett par magiska ringar skickas pojken Digory och hans kamrat Polly
ut i det okända. De hamnar i en främmande värld och får med egna ögon uppleva hur landet Narnia föds,

själva skapelsen. De möter även Aslan, lejonet, som utstrålar en sådan godhet och kraft att barnen inte tvekar
att på hans uppdrag ge sig ut i Narnia för att bekämpa de onda makter som hotar denna värld.

”Magin i C.S.

Lewis parallelluniversum bleknar aldrig.” The Times
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