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Bartimæus - Salomons ring Jonathan Stroud Hent PDF Måske har du allerede læst de tre første bøger om den
dødsensfarlige (og selvoptagne) dæmon, Bartimæus? Hvis du har det, har du sikkert både grint højt og bidt
negle af spænding! Nu får du chancen for at finde ud af, hvad der skete med Bartimæus i meget gamle dage
… Aldrig så snart har Bartimæus fortæret sin troldmandsherre og undsluppet menneskenes ligegyldige

verden, før han bliver tvunget tilbage. Og til hvad? Udmattende, kedeligt tempelbyggeri for Kong Salomon i
Jerusalem … Hvis ikke det var for de uhyggelige kræfter i Salomons ring, var der intet, der ville kunne tvinge

så smuk og begavet en dæmon som Bartimæus til så ydmygende arbejde! Men da snigmorderen Asmira
kommer til byen, bliver Bartimæus’ tilværelse straks mere … hm, spændende. Asmira vil have Salomons
ring, og hun vil have Bartimæus til at stjæle den for sig. Det lyder som det rene selvmord, men end ikke
alverdens fornærmelser og salver af brillant sarkasme kan få Asmira til at ombestemme sig. Bartimæus må
kaste sig ud i sin hidtil sværeste opgave nogensinde … De tre første bøger i Bartimæus-serien er udgivet i

mere end 35 lande og har solgt 5 millioner eksemplarer. Selv den mest forfængelige dæmon må vist medgive,
at det er helt forrygende! AMULETTEN FRA SAMARKAND ’En af årets mest bemærkelsværdige

udgivelser’ Sunday Times GOLEMS ØJE ’[…] en suveræn toer – serien kan i den grad anbefales […]’
Troldspejlet PTOLOMÆUS PORTEN ’Læn dig tilbage og hold godt fast med denne tempofyldte og konstant

spændende sidste del […]’ Fortællingen.dk
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