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Magerne 2 - Herodes Ring Kent Carlson Hent PDF I første bind - "Sjælekvant" - sagde Kirsten ja til Johans
frieri, og nu skal brylluppet stå. Hele arrangementet er lagt i Kirstens hænder, og hendes påfund kommer til - i
dén grad - at overraske den måbende Johan. Brylluppet byder også på uventede, men glædelige begivenheder,

- ikke kun for Kirsten og Johan - men også for Kirstens gode veninde Maya, og hendes forlovede Kaj.

Et bryllup kræver en bryllupsrejse! Og efter sin fars anbefaling, har Kirsten planlagt turen til Marseilles i
Sydfrankrig. Og det er her, at alt det mystiske begynder at ske. Hvad er det for en mand, der åbenbart stræber

dem efter livet? Og hvorfor? Og hvorfor opfører Johan sig pludselig så underligt - som en zombie?

Herodes' Ring" tager tråden op fra "Sjælekvant", og byder på endnu mere sød romantik, erotik og mystiske
hændelser i Magernes tilværelse. Og ikke mindst får Kirsten og Johan endnu mere indblik i Mogens' -

Kirstens fars - religionsteorier. Teorier der virker meget kontroversielle, og som forklarer Jesus liv og død på
en helt anden måde, end den vi traditionelt er vokset op med.

Vi kommer igennem endnu et par regressioner, og sågar et par tidsrejser, hvor Magerne med egne øjne ser,
hvad det egentlig var der skete for 2000 år siden. Herodes' ring, som Johan har fundet, antydes, at have spillet

en ikke så ringe rolle ved Jesus' korsfæstelse. Men hvilken? Og hvad er det egentlig ringen kan?

Herodes' Ring er anden del af serien om "Magerne", de moderne troldmænd og hekse, som lever skjult
iblandt os.

(Bogen indeholder erotiske scener.)

 

I første bind - "Sjælekvant" - sagde Kirsten ja til Johans frieri, og nu
skal brylluppet stå. Hele arrangementet er lagt i Kirstens hænder, og
hendes påfund kommer til - i dén grad - at overraske den måbende

Johan. Brylluppet byder også på uventede, men glædelige
begivenheder, - ikke kun for Kirsten og Johan - men også for

Kirstens gode veninde Maya, og hendes forlovede Kaj.

Et bryllup kræver en bryllupsrejse! Og efter sin fars anbefaling, har
Kirsten planlagt turen til Marseilles i Sydfrankrig. Og det er her, at
alt det mystiske begynder at ske. Hvad er det for en mand, der

åbenbart stræber dem efter livet? Og hvorfor? Og hvorfor opfører
Johan sig pludselig så underligt - som en zombie?

Herodes' Ring" tager tråden op fra "Sjælekvant", og byder på endnu
mere sød romantik, erotik og mystiske hændelser i Magernes

tilværelse. Og ikke mindst får Kirsten og Johan endnu mere indblik i
Mogens' - Kirstens fars - religionsteorier. Teorier der virker meget
kontroversielle, og som forklarer Jesus liv og død på en helt anden

måde, end den vi traditionelt er vokset op med.
Vi kommer igennem endnu et par regressioner, og sågar et par

tidsrejser, hvor Magerne med egne øjne ser, hvad det egentlig var der
skete for 2000 år siden. Herodes' ring, som Johan har fundet,



antydes, at have spillet en ikke så ringe rolle ved Jesus' korsfæstelse.
Men hvilken? Og hvad er det egentlig ringen kan?

Herodes' Ring er anden del af serien om "Magerne", de moderne
troldmænd og hekse, som lever skjult iblandt os.

(Bogen indeholder erotiske scener.)
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