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Gyllene räven del 1 Wilbur Smith Hent PDF I flera veckor har KGB-medlemmen Ramón spanat på Isabella
Courtney. Isabella är viljestark, precis som sin farmor Centaine som grundade Courtey-dynastin, en släkt med
betydande inflytande i Sydafrika. Men när Isabella träffar Ramón på en Rolling Stones-konsert faller hon

direkt. Hon vet inte att han har planer på att få henne att förråda sitt land ...

Den femte delen i serien om släkten Courtney utspelar sig i 1960-talets London.

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.

I den episka berättelsen om släkten Courtney får vi följa äventyrslystna män och modiga kvinnor. Krönikan
utspelar sig i Sydafrika sträcker sig från 1600-talet och kolonialismen till 1900-talet och apartheid.

Medlemmarna i släkten Courtney får uppleva både äventyr och krig på sin jakt efter ära, makt och kärlek.

 

I flera veckor har KGB-medlemmen Ramón spanat på Isabella
Courtney. Isabella är viljestark, precis som sin farmor Centaine som
grundade Courtey-dynastin, en släkt med betydande inflytande i
Sydafrika. Men när Isabella träffar Ramón på en Rolling Stones-
konsert faller hon direkt. Hon vet inte att han har planer på att få

henne att förråda sitt land ...

Den femte delen i serien om släkten Courtney utspelar sig i 1960-
talets London.

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.

I den episka berättelsen om släkten Courtney får vi följa
äventyrslystna män och modiga kvinnor. Krönikan utspelar sig i
Sydafrika sträcker sig från 1600-talet och kolonialismen till 1900-
talet och apartheid. Medlemmarna i släkten Courtney får uppleva
både äventyr och krig på sin jakt efter ära, makt och kärlek.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Gyllene räven del 1&s=dkbooks

