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Englens søn Jette Kjær Petersen Hent PDF Efter at lygtemændenes forbandelse er brudt, tror Luna og Lukas,
at alt er godt, og at de nu kan leve et helt almindeligt liv. Men en nat modtager Lukas et uhyggeligt opkald:

Lunas hjem er brændt ned til grunden, og der er fundet to forkullede lig.

Dybt fortvivlet, men overbevist om, at Luna ikke er død, stikker Lukas af fra sin Engleprøve og følger
sporene efter sin elskede Luna over hele Europa. Han må dog sande, at der er kræfter, der er langt stærkere
end ham, og han når undervejs også frem til den frygtelige erkendelse, at han er skabt med det ene formål at

stoppe det, Luna kan blive årsag til: En krig om menneskeheden mellem Himlen og Helvede.

"Englens søn" er 2. bind af trilogien om Lygtemandens datter, der fik alle danske fantasyfans helt op i det
røde felt af begejstring. I "Englens søn" stiger spændingen til nye højder, mens Lukas kæmper for at redde

den verden, han kender. Og kan han overhovedet gøre det uden Luna?

Jette Kjær Petersen er forfatter og blogger. Eva Götzsche er forfatter og forlægger. ''Englens søn" er anden bog
i serien om Lukas og Luna.

 

Efter at lygtemændenes forbandelse er brudt, tror Luna og Lukas, at
alt er godt, og at de nu kan leve et helt almindeligt liv. Men en nat
modtager Lukas et uhyggeligt opkald: Lunas hjem er brændt ned til

grunden, og der er fundet to forkullede lig.

Dybt fortvivlet, men overbevist om, at Luna ikke er død, stikker
Lukas af fra sin Engleprøve og følger sporene efter sin elskede Luna
over hele Europa. Han må dog sande, at der er kræfter, der er langt
stærkere end ham, og han når undervejs også frem til den frygtelige
erkendelse, at han er skabt med det ene formål at stoppe det, Luna
kan blive årsag til: En krig om menneskeheden mellem Himlen og

Helvede.

"Englens søn" er 2. bind af trilogien om Lygtemandens datter, der fik
alle danske fantasyfans helt op i det røde felt af begejstring. I

"Englens søn" stiger spændingen til nye højder, mens Lukas kæmper
for at redde den verden, han kender. Og kan han overhovedet gøre

det uden Luna?

Jette Kjær Petersen er forfatter og blogger. Eva Götzsche er forfatter



og forlægger. ''Englens søn" er anden bog i serien om Lukas og
Luna.
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