
Zanfyst fra stjernerne¤Ørknerne på Abraxar
Hent bøger PDF

Christophe Arleston

Zanfyst fra stjernerne¤Ørknerne på Abraxar Christophe Arleston Hent PDF Forlaget skriver: Om serien:
Zanfyst fra stjernerne er en historie som tager sit udgangspunkt, efter den første serie, Zanfyst fra Troy. Vores
helt Zanfyst har klaret af de fleste problemer der var på planeten Troy og dagligdagslivet keder ham. Hvad
gør en helt, når der ikke er flere heltegerninger at udføre? Fortvivl ikke, for hvis planeten Troy, ikke rummer
flere opgaver til en som Zanfyst, så kan man i universet sagtens finde opgaver og modstandere af format til

vores helt.

I Zanfyst fra Stjernerne finder vores noget bondske helt ud af at hans planet er en af mange og tingene ikke er
så ligetil. Måske er han slet ikke er den, han troede han var?

Kunne du lide Zanfyst fra Troy vil du elske denne serie. Det er Sci FI/Fantasy når det er bedst, og Frankrigs
bedst sælgende fantasy serie til dato.

Bind 3:
Zanfyst har valgt at følge oprørerne, og dermed har han fået to magtfulde fjender Dheluu og Thanos, som nu
tjener Dheluu. Fjender er en ting, men Cixi er også begyndt at tale om børn? Modstandere som vil slå en
ihjel, er en ting, men BØRN?! Og som om det ikke var nok er der en forræder i deres midte, som tvinger

zanfyst og co. ud i ørkenen på Abraxar. Dette golde sted er det eneste sted, hvor man kan jagte rorskal. Måske
er det her man kan fange den berømte hvide rorskal, som tog Kaptajn Grundwunds ene ben?
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