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Temeraire Naomi Novik Hent PDF Dragen Temeraire og hans kaptajn Will Laurence må sammen kæmpe for
England, mens Napoleonskrigene hærger. Bogen er solgt i mere end 1 mio. eksemplarer verden over.

Laurence har været til søs siden sin tidligste ungdom og er glad og tilfreds med sin kaptajnstilling, sit skib og
sit velordnede liv. Men da hans mænd kaprer en fransk fregat og beslaglægger dens dyrebare last, et

uudklækket drageæg, river skæbnen Laurence bort fra havet og af sted mod en usikker fremtid – og et uventet
nyt venskab med et ganske særligt væsen.

Sammen med Temeraire bliver Laurence optaget i det britiske luftkorps, hvor både drage og kaptajn ikke blot
skal vænne sig til et helt nyt liv, men også i al hast må lære de mange vanskelige flyvemanøvrer, der kræves
for at føre krig højt til vejrs. For Napoleon planlægger at bruge Frankrigs dragestyrker til at invadere England.
Det er en hæsblæsende fantasyfortælling for unge og voksne, som du ikke kan undgå at blive revet med af,
når Temeraire og Laurence gang på gang må på vingerne for at forsvare konge og fædreland fra Napoleon og

de franske dragestyrkers invasion.
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tilfreds med sin kaptajnstilling, sit skib og sit velordnede liv. Men da
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