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Og havet var vores himmel Patrick Ness Hent PDF En illustreret og følsom fortælling af den prisbelønnede
forfatter bag den anmelderroste Monster . En fortælling, der stiller rystende spørgsmål om magt,

loyalitet, besættelse - og de uhyrer, vi gør hinanden til.

Bathsheba og de andre hvaler lever og ånder for at jage. De kæmper en endeløs kamp mod mennesket. Sådan
har det altid været, sådan vil det altid være.

Men en dag - da de angriber et af menneskenes skibe - finder de ikke blot det sædvanlige bytte. De finder et
menneske, som bærer på den største hemmelighed af alle, og for første gang kommer hvalerne på sporet af

ham - monsteret, myten, djævelen selv
Nu påbegynder den ultimative jagt på det onde, og når den er forbi, vil verden være forandret for altid.

 

Til læsere fra 12 år og op.

 

Patrick Ness slog igennem hos de danske læsere med den anmelderroste Monster. han har siden fortsat med at
begejstre læsere med bl.a. romanerne Vi andre bor her bare og Release- og ikke mindst triologien Chaos

Walking.
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