
Nefer - faraos son del 1
Hent bøger PDF

Wilbur Smith

Nefer - faraos son del 1 Wilbur Smith Hent PDF Efter drottning Lostris död begravs hon av sin älskade Taita.
Sorgen driver honom ut i öknen och gör honom till eremit. Hans enda mål blir att studera urgamla ockulta

läror.

När Taita efter många år återvänder till Egypten finner han ett land hotat av onda, makthungriga krafter. Det
är dags för Taita att använda sina kunskaper om det övernaturliga för att rädda sitt land.

Wilbur Smiths serie om Egypten sträcker sig från Faraonernas till idag. Som en röd tråd får vi följa Lostris,
kvinnan som älskar rättvisa, och hennes starke vän Taita. En serie episka äventyrsromaner om strid, magi,

kärlek och det godas eviga kamp mot onskan.

Wilbur Smith (f. 1933) är en sydafrikansk författare som skapat succéer som När lejonet äter och
släktkrönikan om familjen Courtney. Smith skildrar ofta den afrikanska kontinentens historia i sina romaner,

som både innehåller äventyr och romantik.

"[Wilbur Smith] förtjänar onekligen sin enorma popularitet" - Evening Standard
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