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Praanz da Kaelve jages af ukendte fjender, der ønsker ham død, men han påtager sig alligevel den opgave at
genoprette ro og orden på den barske ø Marjura ved polarisens rand. Et skib ligger klar til afsejling med en
besætning, der er samlet i største hast. Deriblandt er dragejægeren med det vansirede, forbrændte ansigt, den
tatoverede danserinde fra Kargom og de mærkelige Remuntradyrkere; hver og en med deres egne grunde til at
rejse til verdens ende. På rejsen indser obersten, at opgaven er langt større end han først antog. Det hellige

bjerg, Ranz, hvisker om, at den mystiske konfluks nærmer sig og under Marjuras ismasser er mægtige kræfter
sat i gang. Hvem er shagulittermunkene, der søger svaret på udødelighedens gåde i ødemarken? Og hvad

skjuler der sig bag kodeordet ‘Svovlvinter’? “Spionthriller, sorthumoristisk historie, myte og samfundssatire
på en og samme gang. Serien omtales allerede som klassikere.” - Erik Jersenius, Gefle Dagblad

SVOVLVINTER er den første af fire dele i fortællingen om “den femte konfluks” og udkom første gang i
Sverige i 2004. Romanen blev modtaget med stor entusiasme og har siden til stadighed fundet nye læsere.

 

Det trakorianske riges livsvigtige svovlkoloni er truet. Oberst Praanz
da Kaelve jages af ukendte fjender, der ønsker ham død, men han
påtager sig alligevel den opgave at genoprette ro og orden på den

barske ø Marjura ved polarisens rand. Et skib ligger klar til afsejling
med en besætning, der er samlet i største hast. Deriblandt er

dragejægeren med det vansirede, forbrændte ansigt, den tatoverede
danserinde fra Kargom og de mærkelige Remuntradyrkere; hver og
en med deres egne grunde til at rejse til verdens ende. På rejsen

indser obersten, at opgaven er langt større end han først antog. Det
hellige bjerg, Ranz, hvisker om, at den mystiske konfluks nærmer sig
og under Marjuras ismasser er mægtige kræfter sat i gang. Hvem er



shagulittermunkene, der søger svaret på udødelighedens gåde i
ødemarken? Og hvad skjuler der sig bag kodeordet ‘Svovlvinter’?
“Spionthriller, sorthumoristisk historie, myte og samfundssatire på
en og samme gang. Serien omtales allerede som klassikere.” - Erik
Jersenius, Gefle Dagblad SVOVLVINTER er den første af fire dele i

fortællingen om “den femte konfluks” og udkom første gang i
Sverige i 2004. Romanen blev modtaget med stor entusiasme og har

siden til stadighed fundet nye læsere.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Svovlvinter&s=dkbooks

