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Når Ørkenens Rose blusser Anne Lilmoes Hent PDF Den unge Yaxhiri er draget ud i verden for at finde sit
hjemland og den familie, der, da hun kun var en lille baby, satte hende i en kurv og sendte hende ned ad

floden. På sin rejse forvilder hun sig ind i et land, hvor to brødre ligger i krig med hinanden med hver sin hær
bag sig. Yaxhiris komme bliver afgørende for både brødrenes forhold og landets skæbne.

Anne Lilmoes‘ eventyrlige fortælling om pigen Yaxhiri strækker sig over syv bøger og fortæller om
hittebarnets liv fra fødsel til død og om hendes søgen efter sit rigtige hjem.

Den danske forfatter Anne Lilmoes (f. 1945) debuterede i 1988 med fantasyromanen "Rejsen til de hæse
skyggers land". Sidenhen er det blevet til en lang række bøger for både børn og voksne. Anne Lilmoes er

særligt kendt for fantasyserien "Yaxhiri", der primært henvender sig til de 12-14-årige.
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