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Drømmetyvene Maggie Stiefvater Hent PDF Ronan Lynch har hemmeligheder. Nogle ting holder han
hemmelige for andre. Og andre ting holder han hemmelige for sig selv. Én af Ronans hemmeligheder er, at
Ronan kan bringe ting ud af sine drømme. Og nogle gange er han ikke den eneste, der er interesseret i disse

ting …
Ronan er en af ravnedrengene – en gruppe af blodsbrødre, der søger efter sagnkongen Glendower, som de tror
ligger skjult et eller andet sted i bakkerne omkring den kostskole, hvor de går. Vejen til Glendower har længe
flydt som en understrøm under byen, men nu stiger den – ligesom Ronans hemmeligheder – op til overfladen

og forandrer alting på dens vej …

Den populære bogserie har domineret bestsellerlisterne i USA og er i øjeblikket ved at blive produceret som
tv-serie med Catherine Hardwicke, der lavede Twillight-filmene, som instruktør.

Maggie Stiefvater er forfatter, kunstner og musiker. Hun har skrevet flere populære YA-romaner, bl.a. Shiver-
serien. Hendes bøger er solgt i millioner af eksemplarer og udgivet i over 36 lande. Hun bor i Virginia i USA

med sin mand og to børn. Se mere på forfatterens hjemmeside maggiestiefvater.
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