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Uendelige verden Ken Follett Hent PDF I det herrens år 1327 sniger fire børn sig ud af katedralbyen

Kingsbridge. En tyvetøs, en slagsbror, en ualmindelig kløgtig dreng og en pige, hvis største ønske er at blive
læge. På vej gennem den omgivende skov ser de to mænd blive dræbt. Som voksne præges deres liv af

ambitioner, kærlighed, grådighed og hævn. De oplever økonomisk fremgang, men også sult, pest og krig. En
af drengene rejser Europa tyndt, men vender i sidste ende hjem til Kingsbridge - den anden bliver en

magtfuld og korrupt adelsmand. En af pigerne trodser den katolske kirkes magt - den anden jager en håbløs
kærlighed. Fælles for dem alle er, at de lever i skyggen af de uforklarlige mord, de så blive begået i skoven.
Pressen skriver: »Som altid er Follett leveringsdygtig i intriger, blodig vold og dramatisk kærlighed, og både

nyankomne og veteraner udi Folletts verden vil for firehundrede kroner kunne nyde rutsjeturen gennem
middelalderens mørke med en mester ved roret.« - TJECK »1066 sider er mange, men jeg kunne godt have

brugt nogle flere. Uendelige Verden er et mesterværk i sin genre.« - Ekstra Bladet
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