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Fra drømmenes bog Mikkel Birkegaard Hent PDF Efter faderens mystiske druknedød kommer en ung

faderløs fløs i lære hos bogrestauratoren, pantelåneren og amatørdetektiven Mortimer Welles. For år tilbage
forsvandt Mortimers kone sporløst fra Københavns gader – ligesom en lang række andre af byens borgere.
Enevælden synger på sidste vers, og kongen gør alt for at undertrykke det frie ord og kritiske skrifter. Men
der går rygter om, at der findes et hemmeligt bibliotek, bestyret af magtfulde personer, hvor man har et
eksemplar af alle bandlyste bøger. Sammen går vor unge helt og Mortimer på jagt efter Biblioteket og

sandheden om Mortimers kone og drengens far. Da de endelig finder Biblioteket, viser det sig, at det har en
forbindelse til de forsvundne personer - og at jagten på viden og sandheden har sin pris og langt mere
skræmmende konsekvenser, end de kunne forestille sig i deres værste mareridt … Mikkel Birkegaard (f.
1968) debuterede i 2007 med romanen ”Libri di Luca”, der er udkommet i 25 lande verden over. Han har
senest udgivet ”Kjærstads alfabet” og ”Døde mænds stemmer” – to romaner i serie med ”Fra drømmenes

bog”, der kun er udkommet som e-bog.
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