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Klonernes by Anne Lilmoes Hent PDF Siri Q og Wilis rejse fører dem til klonernes by, hvor de opdager noget
ganske uventet, som måske kan fortælle dem noget om, hvor Siri kommer fra. I klonernes by hænger der
nemlig plakater med en kvinde ved navn Quin. Hun er iført samme kappe, som Siri har med på rejsen, og
hendes ansigt er gemt bag en maske. Det viser sig dog hurtigt, at klonernes by ikke er et sikkert sted for Siri
og Wili … "Klodernes by" er andet bind i serien om Siri Q 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. Siri Q
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