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Livets bog Deborah Harkness Hent PDF Diana og Matthews forhold strider mod en gammel pagt, som skal
sikre ro og afstand mellem arterne. Efter Diana er stødt på et gammelt fortryllet manuskript, forstår hun, at
nogen vil hende til livs, og sammen med Matthew forsøger hun at finde ud af, hvad manuskriptet, kaldet
Ashmole 782, indeholder af hemmeligheder. Efter at have rejst tilbage i tiden til elizabethanske London
vender parret tilbage til nutiden for at stå ansigt til ansigt med nye udfordringer og gamle fjender. Da den

største trussel mod deres fremtid sammen bliver afsløret, bliver det endnu mere vigtigt at finde de manglende
sider i Ashmole 782. Jagten fører dem fra bjergene i Auvergne til paladserne i Venedig, før sandheden til sidst

kan findes. Tredje og sidste bog i trilogien om heksen Diana og vampyren Matthew. Til dig, der elsker
fantasy, paranormal romance og bøger som Harry Potter, Outlander og Twilight. Harkness kombinerer

elementer af magi, historie, eventyr, kærlighed og videnskab. Livets bog er en international bestseller og
afslutningen på Heksenat og Nattens skygge. All Souls-triologien er blevet filmatiseret til serien A Discovery
of Witches, der bliver sendt på HBO. Hovedrollerne Diana Bishop og Matthew Clairmont bliver spillet af
Teresa Palmer og Matthew Goode. "Harkness væver en usædvanlig kompleks historie fuld af magi og

videnskab, historie og fiktion, lidenskab og magt, hemmeligheder og sandheder og leverer en uforglemmelig
og tryllebindende finale, som man ikke må gå glip af." – USA Today "En absolut tilfredsstillende afslutning
på trilogien." – Entertainment Weekly Deborah Harkness er historieprofessor ved University of Southern

California med speciale i videnskab og medicin i det tidlige moderne Europa. Hun har tidligere skrevet lære-
og historiebøger, men A DISCOVERY OF WITCHES er hendes første roman.

 

Diana og Matthews forhold strider mod en gammel pagt, som skal
sikre ro og afstand mellem arterne. Efter Diana er stødt på et

gammelt fortryllet manuskript, forstår hun, at nogen vil hende til
livs, og sammen med Matthew forsøger hun at finde ud af, hvad
manuskriptet, kaldet Ashmole 782, indeholder af hemmeligheder.
Efter at have rejst tilbage i tiden til elizabethanske London vender

parret tilbage til nutiden for at stå ansigt til ansigt med nye
udfordringer og gamle fjender. Da den største trussel mod deres

fremtid sammen bliver afsløret, bliver det endnu mere vigtigt at finde



de manglende sider i Ashmole 782. Jagten fører dem fra bjergene i
Auvergne til paladserne i Venedig, før sandheden til sidst kan findes.

Tredje og sidste bog i trilogien om heksen Diana og vampyren
Matthew. Til dig, der elsker fantasy, paranormal romance og bøger
som Harry Potter, Outlander og Twilight. Harkness kombinerer

elementer af magi, historie, eventyr, kærlighed og videnskab. Livets
bog er en international bestseller og afslutningen på Heksenat og
Nattens skygge. All Souls-triologien er blevet filmatiseret til serien
A Discovery of Witches, der bliver sendt på HBO. Hovedrollerne
Diana Bishop og Matthew Clairmont bliver spillet af Teresa Palmer
og Matthew Goode. "Harkness væver en usædvanlig kompleks

historie fuld af magi og videnskab, historie og fiktion, lidenskab og
magt, hemmeligheder og sandheder og leverer en uforglemmelig og
tryllebindende finale, som man ikke må gå glip af." – USA Today

"En absolut tilfredsstillende afslutning på trilogien." – Entertainment
Weekly Deborah Harkness er historieprofessor ved University of

Southern California med speciale i videnskab og medicin i det tidlige
moderne Europa. Hun har tidligere skrevet lære- og historiebøger,
men A DISCOVERY OF WITCHES er hendes første roman.
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