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Labyrint Kate Mosse Hent PDF I juli 2005 gør den unge Alice et bemærkelsesværdigt arkæologisk fund i de
franske Pyrenæer: En hule med sære inskriptioner på væggene, og hvor der på gulvet ligger to skeletter, en
ring af sten med en indgraveret labyrint og en lille lædersæk. 800 år tidligere, mens et korstog mod franske
kættere er på sit højeste, får Alais en ring og en mystisk bog af sin far – effekter, der indeholder nøglen til
sandheden om den hellige gral, og som det nu er Alais opgave at beskytte med sit liv. Tilbage i nutiden går
det op for Alice, at det fund hun har gjort ikke kun er af stor arkæologisk betydning, for der er øjensynligt en
person, som er villig til at slå ihjel for at komme i besiddelse af ringen med den indgraverede labyrint. Men
hvad er det for en hemmelighed, ringen og labyrinten gemmer på? Kate Mosse bor i skiftesvis West Sussex,
England og i Carcasonne, Frankrig, hvor denne roman og hendes tidligere roman, Labyrint, udspiller sig.

 

I juli 2005 gør den unge Alice et bemærkelsesværdigt arkæologisk
fund i de franske Pyrenæer: En hule med sære inskriptioner på
væggene, og hvor der på gulvet ligger to skeletter, en ring af sten
med en indgraveret labyrint og en lille lædersæk. 800 år tidligere,
mens et korstog mod franske kættere er på sit højeste, får Alais en
ring og en mystisk bog af sin far – effekter, der indeholder nøglen til
sandheden om den hellige gral, og som det nu er Alais opgave at
beskytte med sit liv. Tilbage i nutiden går det op for Alice, at det

fund hun har gjort ikke kun er af stor arkæologisk betydning, for der
er øjensynligt en person, som er villig til at slå ihjel for at komme i
besiddelse af ringen med den indgraverede labyrint. Men hvad er det
for en hemmelighed, ringen og labyrinten gemmer på? Kate Mosse
bor i skiftesvis West Sussex, England og i Carcasonne, Frankrig,

hvor denne roman og hendes tidligere roman, Labyrint, udspiller sig.
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