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En stor historisk roman om, hvordan en alt for ung dreng blev kastet hovedkulds ud i et næsten
umenneskeligt magtspil, og på trods af alle odds endte med at blive den nådesløse hersker over det romerske

imperium.

I romanen AUGUSTUS genskaber John Williams det romerske imperium fra Julius Cæsars død frem til
Augustus sidste dage og fortæller historien om, hvordan Augustus blev magtens centrum, da han først havde

modstået hoffets og Senatets rænkespil og folkets modstand.

En betagende fortælling af forfatteren til STONER og BUTCHERS CROSSING.

 

6 stjerner

Berlingske

"Godt man genopdagede Williams. Ærgerligt, at han ikke fik skrevet mere."

 

6 stjerner

Fyens Stiftstidende

"John Williams brevroman om den romerske kejser Augustus giver et betagende indblik i en fjern og voldelig
fortid."

 

6 stjerner

EkstraBladet

"Pragtværk om kejser Augustus."

 

5 hjerter

Politiken

"Mesterligt gjort."

 

5 stjerner

Kristeligt Dagblad

"En oprivende, indsigtsfuld og sprænglærd roman."

 



"Romanen [] er fuld af vidunderlige skildringer af både personligheder og skæbner. En fantastisk bog."

Weekendavisen

 

Forlaget skriver:

En stor historisk roman om, hvordan en alt for ung dreng blev kastet
hovedkulds ud i et næsten umenneskeligt magtspil, og på trods af

alle odds endte med at blive den nådesløse hersker over det romerske
imperium.

I romanen AUGUSTUS genskaber John Williams det romerske
imperium fra Julius Cæsars død frem til Augustus sidste dage og

fortæller historien om, hvordan Augustus blev magtens centrum, da
han først havde modstået hoffets og Senatets rænkespil og folkets

modstand.

En betagende fortælling af forfatteren til STONER og BUTCHERS
CROSSING.

 

6 stjerner

Berlingske

"Godt man genopdagede Williams. Ærgerligt, at han ikke fik skrevet
mere."

 

6 stjerner

Fyens Stiftstidende

"John Williams brevroman om den romerske kejser Augustus giver
et betagende indblik i en fjern og voldelig fortid."

 

6 stjerner

EkstraBladet

"Pragtværk om kejser Augustus."

 



5 hjerter

Politiken

"Mesterligt gjort."

 

5 stjerner

Kristeligt Dagblad

"En oprivende, indsigtsfuld og sprænglærd roman."

 

"Romanen [] er fuld af vidunderlige skildringer af både
personligheder og skæbner. En fantastisk bog."

Weekendavisen

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Augustus&s=dkbooks

