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Lustrum Robert Harris Hent PDF Stedet er Rom og tiden er år 63 f.Kr. Syv mænd kæmper om magten i
republikken: Cicero er konsul, Cæsar hans ubarmhjertige unge rival, Pompey er republikkens mægtigste
general, Crassus dens rigeste mand, Cato er politisk fanatiker, Catilina psykopaten og Clodius en ambitiøs

playboy.

Historierne om disse virkelige historiske figurer - deres alliancer og forræderi, deres grusomheder og
forførelser, deres storslåethed og deres forbrydelser - det hele flettes sammen i denne farverige roman.

Fortælleren er Tiro, som er Ciceros betroede sekretær, og han kender alle sin herres hemmeligheder, noget der
bringer ham i en vanskelig og til tider livsfarlig position. Beskrivelser af bl.a. fundet af et lemlæstet barnelig,
henrettelser, en skandaløs retssag og den romerske mafias hærgen gør Lustrum til et fascinerende studium af

magtens anatomi, dens evigt tillokkende karakter og dens enorme rædsler.

Lustrum er andet bind i en trilogi, hvor første bind Imperium udkom i 06 (L&R). Forfatteren har også udgivet
Pompeji og Skyggen (L&R).

 

Stedet er Rom og tiden er år 63 f.Kr. Syv mænd kæmper om magten
i republikken: Cicero er konsul, Cæsar hans ubarmhjertige unge
rival, Pompey er republikkens mægtigste general, Crassus dens
rigeste mand, Cato er politisk fanatiker, Catilina psykopaten og

Clodius en ambitiøs playboy.

Historierne om disse virkelige historiske figurer - deres alliancer og
forræderi, deres grusomheder og forførelser, deres storslåethed og

deres forbrydelser - det hele flettes sammen i denne farverige roman.

Fortælleren er Tiro, som er Ciceros betroede sekretær, og han kender
alle sin herres hemmeligheder, noget der bringer ham i en vanskelig

og til tider livsfarlig position. Beskrivelser af bl.a. fundet af et
lemlæstet barnelig, henrettelser, en skandaløs retssag og den

romerske mafias hærgen gør Lustrum til et fascinerende studium af
magtens anatomi, dens evigt tillokkende karakter og dens enorme

rædsler.

Lustrum er andet bind i en trilogi, hvor første bind Imperium udkom
i 06 (L&R). Forfatteren har også udgivet Pompeji og Skyggen

(L&R).

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Lustrum&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


