
Stålets vilje
Hent bøger PDF

Joe Abercrombie

Stålets vilje Joe Abercrombie Hent PDF Forlaget skriver: Første bind i Joe Abercrombies successerie er
hårdkogt fantasy med uforglemmelige karakterer og kulsort humor. 

Barbaren Logen Nifingre overlever på et hængende hår en blodfejde og flygter sydpå med et spor af blod,
død og ødelæggelse efter sig. Unionen har i århundreder været verdens mægtigste rige, men generationer

uden fjender har ført til dekadence og selvtilfredshed. Katastrofen truer udefra såvel som indefra;
Nordboerne er på krigsstien, og rigets ledelse er gennemsyret af korruption og intriger. Den forfængelige

kaptajn Luthar elsker ingen højere end sig selv. Han går kun op i at flå sine venner i kortspil og drømme om
hæder i den forestående fægtekamp. Den kongelige inkvisitor Glokta ser gerne Luther død. Men Glokta hader
på den anden side alle: Hans nidkære arbejde med at rense Unionen for utilfredse bønder, korrupte købmænd
og surmulende adelsfolk efterlader ikke tid til venner, kun ofre og fjender. Og hans blodige spor fører direkte

mod magtens pilrådne centrum - hvis han da lever længe nok . 

Det er voldsomt, og det er voldsomt og uforskammet underholdende. 
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