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Kongelig snigmorder ROBIN HOBB Hent PDF Andet bind i Robin Hobbs store fantasyklassiker, Farseer-
trilogien, der nu endelig udkommer på dansk.

Efter at være blevet oplært til snigmorder og have overlevet de første hårde prøvelser i Snigmorderens lærling
er den unge Fitz tilbage ved hoffet i Bukkenborg. Her må han fortsætte sin ensomme kamp for at beskytte De
Seks Hertugdømmer, mens kongen er sat ud af spillet af en mystisk lidelse og kampen om, hvem der skal

overtage tronen efter ham, allerede raser i det skjulte.

 

Pressen skrev om første bind, Snigmorderens lærling:

»Robin Hobb doserer romanens raffinerede sortekunster helt rigtigt. Ikke for meget, ikke for overdrevet. Det
er de menneskelige bevæggrunde og de uregerlige følelser bag brugen af magi, der er interessante, og Hobb

holder balancen perfekt.«

– Weekendavisen

»Den bedste fantasyroman siden Harry Potter. Jeg kan kun give George R. R. Martin ret, ’Snigmordernes
lærling’ er en sjælden diamant blandt fantasyromaner. Det er vidunderligt, at Robin Hobb er blevet oversat til

dansk, og det kan kun gå for langsomt med både fortsættelsen og resten af hendes bøger. Sproget er
fantastisk, og man kan næsten glemme at følge med i handlingen. Der er et væld af detaljer og finesser, og det

er helt forfærdeligt at skulle vente til efteråret med at læse videre.«

– Litteratursiden
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