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Englevinger Christina Ramskov Hent PDF Efter en lang sommer vender Maria tilbage til Manatecus, skolen
for magiske væsner. Og skoleåret kommer ikke til at gå stille for sig.

De to nye lærerpraktikanter, hr. Black – fra den berygtede og forhadte vampyrfamilie – og den festlige
Caroline, har hver især er personlig interesse i Maria. Spørgsmål er bare hvorfor. Men også blandt eleverne

sker der betydningsfulde forandringer. Den sexede og selvsikre Drago er begyndt på skolen. Han gik tidligere
ind for, at almindelige mennesker skulle jages og dræbes i magiens navn. Nu har han tilsyneladende ændret

mening … men kan man stole på ham? Og kan Maria stole på sine egne følelser for ham?

Som om det ikke var potentielle problemer nok, skal det også afklares, om Maria virkelig er den næste Fønix.
Hvis ikke er hun ikke velkommen på skolen længere. Og hendes liv vil blive ødelagt, når det magiske råd
smider hende ud. For hendes fjender – gamle som nye –er mange, og de hverken glemmer eller tilgiver.

Englevinger er uafhængig fortsættelse til lydbogen Fønix hjerte.
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