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Blodbrødre 5 - Englemagersken Saga Borg Hent PDF "Agnes Falck, født Dufva, vil du have Nataniel Torn,
som hos dig står, til din ægte ..." Pludselig lyder der et voldsomt brag, og dørene til kirken ryger op. En mand
kommer vaklende ind, og da han løfter sit hoved, mærker Agnes, hvordan benene er ved at give efter under

hende.

Der går et sus gennem kirken, og Agnes trækker sine hænder ud af Nataniels greb. Menighedens reaktioner
fortæller hende, at hun hverken ser syner, drømmer eller er blevet vanvittig. Alexander er tilbage.

I raseri tager Nataniel til Himmeriget for at finde sig en kvinde, han kan afreagere på. Beata og Rosalie
tvinges til at hjælpe ham, men pludselig kan Rosalie ikke holde det ud længere. Hun slår Nataniel i hovedet

med den rødglødende jernstang, han havde tænkt sig at torturere kvinden med. Det kommer til at få
skæbnesvangre konsekvenser ...

OM BOGEN

"Der er meget drama, kærlighed, vold og sex. Handlingen strækker sig over en månedstid i året 1495 og
ender, så læseren må vente i spænding på næste bind. Sproget understreger den dramatiske og følelsesladede

handling."
- Birgit Sloth, lektør

I samme serie:
1. Forbandelsen

2. Den mørke hemmelighed
3. Broderskabet

4. Finnvedens orakel
5. Englemagersken
6. Manden med leen

7. Skærsild
8. Opgøret

 

"Agnes Falck, født Dufva, vil du have Nataniel Torn, som hos dig
står, til din ægte ..." Pludselig lyder der et voldsomt brag, og dørene
til kirken ryger op. En mand kommer vaklende ind, og da han løfter
sit hoved, mærker Agnes, hvordan benene er ved at give efter under

hende.

Der går et sus gennem kirken, og Agnes trækker sine hænder ud af
Nataniels greb. Menighedens reaktioner fortæller hende, at hun

hverken ser syner, drømmer eller er blevet vanvittig. Alexander er
tilbage.

I raseri tager Nataniel til Himmeriget for at finde sig en kvinde, han
kan afreagere på. Beata og Rosalie tvinges til at hjælpe ham, men
pludselig kan Rosalie ikke holde det ud længere. Hun slår Nataniel i
hovedet med den rødglødende jernstang, han havde tænkt sig at
torturere kvinden med. Det kommer til at få skæbnesvangre

konsekvenser ...



OM BOGEN

"Der er meget drama, kærlighed, vold og sex. Handlingen strækker
sig over en månedstid i året 1495 og ender, så læseren må vente i
spænding på næste bind. Sproget understreger den dramatiske og

følelsesladede handling."
- Birgit Sloth, lektør

I samme serie:
1. Forbandelsen

2. Den mørke hemmelighed
3. Broderskabet

4. Finnvedens orakel
5. Englemagersken
6. Manden med leen

7. Skærsild
8. Opgøret
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