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Blodröd måne Cassie Beasley boken PDF När den blodröda månen stiger över Okefenokee-träsket kommer
den mystiska gyllene alligatorn Munch enligt legenden att skänka lycka till den enfaldiga människa som är
dum nog att närma sig honom. Men 1817, när två enfaldiga människor når honom samtidigt, delas ödet. Med
katastrofala följder för de båda och för deras efterkommande. Hälften av de efterkommande får bra liv, och

hälften förfärliga.

Tumble Wilson och Blue Montgomery är fast beslutna att fixa till deras förfaders misstag. De tänker möta
Munch och de tänker återta sina livsöden. Men tänk om legenden bara är en legend, och inte på riktigt?

Cassie Beasley har skrivit en fantastisk historia om vänskap, familj, magi och äventyr. En blandning av
skröna, magisk realism, och lite komiskt kaos.

Sagt om Cassie Beasleys debut:
"'Cirkus Mirandus' är en fantastisk berättelse om magi, mirakel, talande djur, sorg, vänskap och lyckliga slut.
Gillar man böcker som talar direkt till hjärtat, som får en att både skratta och gråta, då är det här ett ypperligt

val. Passar utmärkt för högläsning."
Bibliotekarien läser
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