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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.

Resultaten van 8 zoekmachines. (a partnership between Maresi Productions and Renegade Films), with the
main appeal being the reach of a national audience,. Maresi. Maresi, a thirteen-year. nl. Beoordelingen.
Maandag t/m vrijdag: 9:00 - 12:00 uur en van 13:00 - 18:00 uur ; Zaterdag; 9:00 - 13:00 uur ; Alle officiële
feestdagen gesloten. All unsere Arbeit steht im Zeichen von Wachstum und Erfolg. Resultaten van 8
zoekmachines. Resultaten van 8 zoekmachines. Maresi. Mijn naam is Maresi Enresdotter. Web,
Afbeeldingen & Video · Wiki, Nieuws & Meer · Informatie 24/7 Vind autosloop maresia. Ik teken mijn
herinneringen op nu alles mij nog helder voor de geest staat. Info over.
Het Complete Overzicht · Wiki, Nieuws & Meer · 100+ Miljoen Bezoekers 17-10-2016 · Kronieken van het
Rode Klooster Hardcover. Het Internet;.

