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Jeg vil give dig verden Chufo Lloréns Hent PDF Historisk roman, der foregår i Barcelona omkring 1050.

Middelalderens Barcelona gemmer to forskellige historier bag sine mure, begge underbygget af kærlighed og
ambitioner.

Den ene omhandler en ung knægt af bondestand, som formår at ændre sin skæbne med det eneste ønske at
opnå fremgang, at opnå borgerskabets status og dermed værdigheden til at vinde kærligheden fra en ung pige
fra Barcelonas overklasse. Den anden omhandler en adelsmands forbudte kærlighed, som fører byen i en

farligt politisk konflikt.

'Jeg vil give dig verden' er en fantastisk historisk fortælling, som demonstrerer den levende atmosfære, som
omgiver middelalderens Barcelona, hvor pagter, afstamning, familienavne, intriger, kommercielle ambitioner

og forhold mellem forskellige religioner kommer i konflikt med intense følelser, passion, venskab,
misundelse, ære og hævn. En fængslende og ambitiøs roman, som fører læseren ind i en epoke hvor

Barcelonas legender blev skabt.

Historisk roman i stil med Ken Folletts bøger.
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