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BESKRIVNING

Den första tidsresanAndra världskriget är över och Claire Randall och hennes man reser till Skottland för
att lära känna varandra igen efter krigsårens påtvingade separation. Vid en utflykt till häxringen Craigh na
Dun hemsöks Claire av magiska krafter som ett viljelöst offer dras hon in i en klyfta i stenformationerna.
Tidsresan har börjat. Året är nu 1743. Claire är en främling i en oförsonlig tid. De skotska klanerna
kämpar ett blodigt frihetskrig mot den engelska kungamakten. Claire misstänks vara engelsk spion och tas
till fånga av klanen MacKenzie. Hon möter nu Jamie Fraser som blir hennes beskyddare och älskare.
Mellan dem växer en passion som är starkare än tid och rum. Claire inser att Jamie är mannen hon väntat
på i hela sitt liv. Med fruktan ser hon fram mot den stund då hon måste välja mellan honom och att
återvända till sin egen tid ...Över en halv miljon svenskar har läst Diana Gabaldons episka
kärlekssaga:Främlingen, Slända i bärnsten, Sjöfararna, Trummornas dån, Det flammande korset, Snö och
aska, Som ett eko och Skugga av svek. Outlanderserienligger till grund för TV-serien Outlander."Extremt
beroendeframkallande." Toronto Star"Verkligen underhållande ... den perfekta verklighetsflykten!" San
Francisco Chronicle
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Främlingen - albertbonniersforlag.se

Få böcker har som Albert Camus genombrottsroman Främlingen attraherat så många tolkningar -
estetiska, politiska, moraliska. Mikael van Reis har ...

hyllan - Främlingen - Harlan Coben

Den första tidsresan Andra världskriget är över och Claire Randall och hennes man reser till Skottland för
att lära känna varandra igen efter krigsårens ...

Yakari | SVT Play

Efter publiceringen av Främlingen skrev den franska filosofen Jean-Paul Sartre en lång artikel där han
utnämnde Främlingen till ett existentialistiskt verk och ...
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FRÄMLINGEN

https://www.bo-fi.club/?p=FR%C3%84MLINGEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=FR%C3%84MLINGEN&ln=se
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