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Den sjunde handskriften del 1 Wilbur Smith Hent PDF Den egyptiska drottningen Lostris är död sedan nästan
fyra tusen år. Med henne begravdes inte bara enorma skatter, utan också handskrifter som berättar den okända

historian om Farao Mamoses död.

När Duraid och hans egyptisk-engelska hustru Royan upptäcker graven vet de att de gjort ett fynd utan
motstycke i samtiden. Men de är inte ensamma om intresset för den bortglömda drottningen: starka krafter
vill åt skatten, och Royan befinner sig i fara. Hennes hopp står till den aristokratiska arkeologen Nicholas

Quenton-Harper.

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.

"Oerhört underhållande" - Kirkus

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.
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