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OMSCHRIJVING

Opgegroeid in een clan van vissers en jagers die met uitsterving bedreigd wordt, omdat er bijna alleen
zoons geboren worden, en die trouwen zich in in de clan van hun aanstaande en zijn voor de clan van hun
geboorte verloren, bedenkt de jonge Hinde een alternatief: hij wil niet met Dayse trouwen maar met haar
wegtrekken naar de grote stad Belgoray die - naar het schijnt - ver over de bergen ligt.Dayse kan alles
maken wat haar handen zien, en hij is een stevige jongen die niet te beroerd is om te werken; waarom zou
de hele wereld niet voor hun open liggen? Bovendien komen ze bijna om van benauwenis in de overleefde
tradities van de steile clans. Tot zover klinkt alles heel normaal - maar de wereld van Hinde en Dayse is
niet de aarde en het volk waar de clan van Dayse van afstamt, bezat andere talenten dan alleen vissen en
jagen.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Met De dromenwever betreedt Douwe Draaisma opnieuw de menselijke piste vol wilde verhalen,
steigerende nachtmerries en ijzingwekkende mentale acrobatiek.

Bestel het boek: De dromenwever voor slechts € 7.9 Categorie: Gezondheid, Psychologie Let op: de
voorraad is beperkt Bekijk daarom snel De dromenwever op ...
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