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Den röda sfinxen Alexandre Dumas Hent PDF De tre musketörerna är än idag en av världens mest populära
romaner. Få känner till att Alexandre Dumas d.ä. tjugo år senare skrev en uppföljare. Den röda sfinxen tar vid
tjugo dagar efter där De tre musketörerna slutade och vi får återigen stifta bekantskap med alla klassiska

karaktärer som vi lärde oss älska i förlagan, men även ett par nya ansikten dyker upp. En ung man dyker upp i
Paris och skandalerna börjar flyta upp till ytan. Mannen heter Comte de Moret och visar sig vara den förre
kungens illegitime son, och därför kung Louis halvbror. Denna oväntade vändning tas emot med stor skepsis
från maktens alla skikt och konspirationerna är redan ett faktum. Comte de Moret finner sig plötsligt mitt i en
härva av konspirationer, rovgirighet och - passion. Ta del av den episka uppföljaren till en av vår tids mest

älskade äventyrsromaner.

Alexandre Dumas den äldre föddes 1802 och skrev under sin livstid många odödliga verk såsom Greven av
Monte Cristo, Mannen med järnmasken och De tre musketörerna.

 

De tre musketörerna är än idag en av världens mest populära
romaner. Få känner till att Alexandre Dumas d.ä. tjugo år senare

skrev en uppföljare. Den röda sfinxen tar vid tjugo dagar efter där De
tre musketörerna slutade och vi får återigen stifta bekantskap med
alla klassiska karaktärer som vi lärde oss älska i förlagan, men även
ett par nya ansikten dyker upp. En ung man dyker upp i Paris och

skandalerna börjar flyta upp till ytan. Mannen heter Comte de Moret
och visar sig vara den förre kungens illegitime son, och därför kung
Louis halvbror. Denna oväntade vändning tas emot med stor skepsis
från maktens alla skikt och konspirationerna är redan ett faktum.

Comte de Moret finner sig plötsligt mitt i en härva av konspirationer,
rovgirighet och - passion. Ta del av den episka uppföljaren till en av

vår tids mest älskade äventyrsromaner.

Alexandre Dumas den äldre föddes 1802 och skrev under sin livstid
många odödliga verk såsom Greven av Monte Cristo, Mannen med

järnmasken och De tre musketörerna.
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