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BESKRIVNING

Lennox Taskill är en liderlig rucklare, och en kraftfull häxa som enligt rykten även utför förtrollningar
mot kompensation när det behagar honom. Hans enda lojalitet står till likasinnade - för hans förakt inför
vanliga människor befästes när han såg sin egen mor brännas på bål, anklagad för häxeri. Så när den
förtjusande hustrun till en förmögen godsägare kommer för att be Lennox om hjälp, ger hon honom
ovetandes både en möjlighet till förlustelser ... och vedergällning.Chloris Keavey har misslyckats med att
producera en arvinge och står nu inför hotet att kastas ut på gatan av sin skoningslösa make. Hon har lovat
sig själv att hon ska göra allt som står i hennes makt för att bli med barn, även om det innebär att utsätta
sin kropp - och själ - för Lennox förförande magi. Men när den grymma häxjakten kommer allt närmare
riskerar Lennox och Chloris allt för att kunna fortsätta med sina förbjudna, lustfyllda nätter ... och för att
bevara hemligheten som kan kosta dem livet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Häxmästaren | Science Fiction Bokhandeln

Du har varit på omslagen på alla Sandemos ljudböcker men till serien Legenden om Ljusets rike är du
spritt språngande på bilderna. Hur var det att fota dom?

Häxmästaren - Wikipedia

I Serien Häxmästaren är det med flertalet galder som även visas upp på bild. Här kommer de tillsammans
med så mycket förklaring kring dem som jag kunde finna.

Om Hans Arnold - Häxmästaren

LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i
januari 2012. Vi bevakar litteratur med ...
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HÄXMÄSTAREN

https://www.bo-fi.club/?p=H%C3%84XM%C3%84STAREN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=H%C3%84XM%C3%84STAREN&ln=se
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