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Quatermains fortællinger H. Rider Haggard Hent PDF Steder, ingen fod før har betrådt? Nye og farefulde
ekspeditioner ind i det mørke Afrika? Vilde stammer og fremmede ritualer? – Hvis du synes, dette lyder

spændende, skal du stifte bekendtskab med den engelske gentleman og opdagelsesrejsende Allan
Quatermain.

Første gang, vi mødte Quatermain, var det ved Kong Salomons miner. Atter en gang drager Quatermain nu
mod nye oplevelser i Afrika, og atter en gang har han gamle venner med på turen. Spændende oplevelser

venter i ukendte verdener.
Man kan fjerne en sand brite fra England, men man kan ikke tage England ud af en sand brite – og en

gentleman vil han blive ved med at være.

Sir Henry Rider Haggard (1856-1925), engelske forfatter og ophavsmand til Lost World-genren. Hans værker
om helten Allan Quatermain er blevet læst gennem generationer og har inspireret bl.a. til Indiana Jones-

filmene.
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