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Safirblå Kerstin Gier Hent PDF Gwendolyns liv har været en rutsjebanetur, siden hun opdagede, at hun var
den såkaldte rubin - det sidste medlem af en hemmelig cirkel af 12 tidsrejsende. Når hun ikke er på rejse

gennem historien efter andre tidsrejsende for at bede om lidt af deres blod (ad!), prøver hun at regne ud, hvad
alle de mysterier og profetier omkring den hemmelige orden egentlig betyder.

I det mindste får Gwendolyn masser af hjælp. Hendes bedste ven Lesley følger flittigt hver ledetråd på nettet.
Spøgelset James lærer Gwendolyn, hvordan man opfører sig til en fest i det 18. århundrede. Og Xemerius, den
lille vandspyer, der har fulgt efter Gwendolyn, siden han så hende kysse den flotte Gideon i en kirke, tilbyder
rådgivning om alt. Åh, ja. Og så er der selvfølgelig Gideon, diamanten. Det ene øjeblik er han meget varm,
det næste øjeblik er han kold som is. Gwendolyn er ikke helt sikker på, hvad der foregår der, men hun er

temmelig opsat på at finde ud af det.

Safirblå er andet bind i Rubinrød-trilogien af Kerstin Gier. Trilogien er blevet en gigantisk international
succes. Den er oversat til mere end 30 sprog og solgt i over 2,5 millioner eksemplarer.

Den tyske succesforfatter Kerstin Gier har flere voksen- og ungdomsromaner på bestsellerlister bag sig, men
det romantiske fantasydrama om den nutidige Gwendolyn, der pludselig bliver kastet hovedkulds ud i at
skulle rejse på tværs af tid - med alt, hvad det fører med sig af uforberedte møder med fortiden, uopklarede
familierelationer, prangende parykker og rokokokjoler og ikke mindst komplicerede forelskelser - har skabt

en international fanskare, ingen havde forudset.
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