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Flodguden del 2 Wilbur Smith Hent PDF Egypten är vanskött, plågat av inre strider. Farao Mamose, den
åttonde regenten i sin ätt, är en svag härskare. Han är uppslukad av två idéer: sitt begravningstempel, och att
få en son. Till sin brud utser han Lostris. Att Lostris redan älskar den unge befälhavaren Tanus är det ingen

som bryr sig om.

Lostris, Tanus och eunucken Taita har en dröm om att rädda Egypten från den girige och maniske faraon. Till
sin hjälp har de Taitas oöverträffade intellekt.

Wilbur Smith (f. 1933) är en sydafrikansk författare som skapat succéer som När lejonet äter och
släktkrönikan om familjen Courtney. Smith skildrar ofta den afrikanska kontinentens historia i sina romaner,

som både innehåller äventyr och romantik.

Wilbur Smiths serie om Egypten sträcker sig från Faraonernas till idag. Som en röd tråd får vi följa Lostris,
kvinnan som älskar rättvisa, och hennes starke vän Taita. En serie episka äventyrsromaner om strid, magi,

kärlek och det godas eviga kamp mot onskan.
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