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oländiga farvattnet utanför Kap Horn. Den vägleder ensamma fartyg bort från klippor och farliga grund.

Vasquez har seglat de sju vida haven i över fyrtio år. Men nu har han bestämt sig för att dra sig tillbaka som
fyrvaktare på den lilla ön. Tillvaron skulle äntligen bli lugn och behaglig. Men det blir inte som han har

väntat sig. I närheten gömmer sig illvilliga pirater, och efter mörkrets inbrott kommer de fram ...

Jules Verne (1828-1905) är en av världslitteraturens stora berättare. Med romaner som Jorden runt på 80 dagar
och En världsomsegling under havet har han i över hundra år trollbundit läsare i alla åldrar. Han anses idag
med sitt nyfikna utforskande av den vetenskapliga utvecklingens påverkan på människan ha varit en av

förgrundsgestalterna till den moderna science fiction-genren.

 

Fyrtornet sprider om natten ett välgörande ljus över det oländiga
farvattnet utanför Kap Horn. Den vägleder ensamma fartyg bort från

klippor och farliga grund.

Vasquez har seglat de sju vida haven i över fyrtio år. Men nu har han
bestämt sig för att dra sig tillbaka som fyrvaktare på den lilla ön.

Tillvaron skulle äntligen bli lugn och behaglig. Men det blir inte som
han har väntat sig. I närheten gömmer sig illvilliga pirater, och efter

mörkrets inbrott kommer de fram ...

Jules Verne (1828-1905) är en av världslitteraturens stora berättare.
Med romaner som Jorden runt på 80 dagar och En världsomsegling
under havet har han i över hundra år trollbundit läsare i alla åldrar.
Han anses idag med sitt nyfikna utforskande av den vetenskapliga

utvecklingens påverkan på människan ha varit en av
förgrundsgestalterna till den moderna science fiction-genren.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Fyrtornet vid världens ände&s=dkbooks

