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BESKRIVNING

Detta är legenden om Jarels sökande efter sin identitet sedan han utan minsta minne av sin bakgrund
vacklar in på värdshuset Stjärnan långt upp i de snökalla berg som kallas de Väldiga. Här möter han fyra
män. Deras ledare Jore bär en gyllene pilbåge och är mycket äldre än han ser ut. Närmaste vännen den
dystre Väjde vinner alltid i spel. Med sig har de också vapenbröderna Rothjem och den koleriske Jotum.
Mörka skuggor faller in över världen och det är deras uppgift att slå tillbaka dem. Jagade av drakar och
jagurer beger sig det lilla sällskapet söderöver för att fullfölja Jores planer, planer han ofta är alltför
hemlighetsfull med. Snart möter vi också den vackra Andira och den på ytan charmfulle Aulor, det
skandalösa hovet i Timora, och såväl goda som onda troll i nordisk stil. När alla problem verkar lösta
visar detta sig inte vara fallet. Havsgudens förbannelse slår in mot land, och Jarel får slutligen och
överraskande veta vem han är. Denna kompletta ebok, som är 3e upplagan, innehåller hela fantasytrilogin:
Vägen bort, Vägen tillbaka och Vägen ut, samt en nyttig bilaga om världens historia och språk. "en
pionjärinsats" (Göran Bengtson, SvD) "och med lyckokast menar jag att boken mycket väl kunde tåla
internationell konkurrens..." (Sven Christer Swahn, SDS) "Maktens vägar är en modernare saga än Sagan
om ringen. ... Det onda annonserar inte nödvändigtvis sin närvaro genom ett skräckinjagande yttre."
(Göran Frankel, HD) "Tolkien och Sagan om ringen kommer man att tänka på, eller Ursula Le Guins
sagor om övärlden. Men detta är en alldeles självständig skapelse, med nordiskt klingande namn, kraftfull
och överflödande rik ... om farliga resor och äventyr, tragisk kärlek, stadsstater i gammal stil, väldiga
borgar, katakomber, hemliga gångar i hemska klippor, våld och lojalitet. Och om frihet, makt och våld." -
K E Almered, Norrköpings Tidningar
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Maktens vägar I-III - Bertil Mårtensson - e-bok(9789197770507 ...

Den första boken i serien "Kärlekens och maktens vägar" heter - En mans ägodel. Där börjar berättelsen
om Johanna som är gift med en riddare i kungens armé.

Vägen ut (Maktens vägar #3) download torrent | salcordnatirearinhaponand

TORE SELLBERG: Maktens vägar Den bok, som Erik Anners i slutet av mars gav ut och som behandlar
"Den social demokratiska maktapparaten", har bank

Maktens vägar - Fantasyhyllan

Maktens vägar 3, Vägen ut. av Bertil Mårtensson (Bok) 1983, Svenska, För vuxna Ämne: Fantasy,
Upphov: Bertil Mårtensson.
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