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Inkaens offer Kit A. Rasmussen Hent PDF Jagten på den sunkne by Atlantis fortsætter. William og Athena får
mere og mere en fornemmelse af, at det er sandheden om Atlantis, Athenas mor har været efter. Og i et
hemmeligt rum finder de spor, der igen viser hen til dobbeltøksen, mumier og et billede af vand -

oversvømmelse ...

Femte del af serien om William & Athena, spændingsserien for 9-12 årige drenge og piger. Serien tager sit
udgangspunkt i konkrete historiske steder, krydret med masser af drama.

Tidligere bøger i serien:

Kejserens hemmelighed (1), Gravens forbandelse (2), Prøvelsernes huse (3) Profetens tempel (4)

Anmelderne skrev bl.a.: »Det er en veldrejet serie, der nok skal få sommerens mange regnvejrsdage til at være
mere end velkomne!«

– Damian Arguimbau, Weekendavisen 

"Serien minder om "Indiana Jones" for børn. Spændende og dynamisk fortsættelse af en god serie. Fortællestil
og indhold rammer plet i forhold til målgruppen." Lektørudtalelsen.
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