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Häst med gyllene hovar Maj Bylock Hent PDF Mung har fått äran att bli Fågelkungens arvinge, men det
innebär också att han måste vara många mil ifrån Larne, sin stora kärlek. I sju år ska han utbildas i en

druidskola medan hon är kvar på borgen som tjänarinna. När mörka sanningar om Larnes liv rullas upp blir
ingenting längre sig likt ...

Maj Bylock är född 1931 på Gotland. Hennes tidiga utgivning var läroböcker i religion och historia, men
även i sina skönlitterära böcker står frågor om livsåskådning och moral i centrum – ofta i historisk miljö. För
sin bok Solstenen vann hon Rabén & Sjögrens jubileumstävling 1983, och hon har även belönats med Astrid

Lindgren-prisen 1990.

I Maj Bylocks historiska serie om föräldralösa Mung och slavflickan Larne får vi följa de två keltiska barnen
på deras spännande resa. Äventyren vävs ihop med mytologiska berättelser och fakta om tiden några 100 år

före Kristus.
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