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Åter till urskogen Sofia Bergting boken PDF "Åter till Urskogen" är den femte boken av sex i en ny, sagolikt
spännande svensk fantasyserie: De dödas rike. Porten till de dödas rike har öppnats och onda demoner har

tagit över världen. Allas hopp står till Lin, ett skogsrå med unika förmågor. Lin måste återvända till Urskogen
som hon kommer ifrån för att återföra livsenergin där. I Urskogen bryr man sig dock inte om vad som händer i
människornas värld. Lin slits mellan de olika världarna och i bakgrunden lurar som alltid demonen Guishen.
De fängslande äventyren i serien De dödas rike, med såväl nordiska som östasiatiska influenser, är lättlästa
och rikt illustrerade med vackra och kontrastrika bilder. Historien löper i kronologisk ordning men böckerna

kan även läsas fristående. Läs också de andra delarna i serien: ”Övergiven värld”, ”Havsdemonerna”,
”Fasornas port” och "Dödens drottning". Mer information om de andra böckerna i serien samt kul

extramaterial finns på www.dedodasrike.se
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