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Zanfyst fra stjernerne er en historie som tager sit udgangspunkt, efter den første serie, Zanfyst fra Troy. Vores
helt Zanfyst har klaret af de fleste problemer der var på planeten Troy og dagligdagslivet keder ham. Hvad
gør en helt, når der ikke er flere heltegerninger at udføre? Fortvivl ikke, for hvis planeten Troy, ikke rummer
flere opgaver til en som Zanfyst, så kan man i universet sagtens finde opgaver og modstandere af format til

vores helt.

I Zanfyst fra Stjernerne finder vores noget bondske helt ud af at hans planet er en af mange og tingene ikke er
så ligetil. Måske er han slet ikke er den, han troede han var?

Kunne du lide Zanfyst fra Troy vil du elske denne serie. Det er Sci FI/Fantasy når det er bedst, og Frankrigs
bedst sælgende fantasy serie til dato.

Bind 2:
Meirrion er hjemsted for handelsfyrsten Dheluu. Prins Dheluu leder handelskompagniet og han ønsker at

bruge Thanos og Zanfyst evner i kampen mod Dolphanterne. Men prins Dheluu er ikke videre sympatisk og
Swiip, en orgnobi, som Zanfyst befriede fra fangeskab mener, at man skal være varsom med nye

bekendtskaber. Imens får den dejlige Cixi masser af opmærksomhed, og vores stakkels helt kan føje endnu et
kapitel til ting, som han ikke forstår sig på... nemlig kvinder.

 

Forlaget skriver: Om serien:
Zanfyst fra stjernerne er en historie som tager sit udgangspunkt, efter
den første serie, Zanfyst fra Troy. Vores helt Zanfyst har klaret af de
fleste problemer der var på planeten Troy og dagligdagslivet keder
ham. Hvad gør en helt, når der ikke er flere heltegerninger at udføre?
Fortvivl ikke, for hvis planeten Troy, ikke rummer flere opgaver til
en som Zanfyst, så kan man i universet sagtens finde opgaver og

modstandere af format til vores helt.

I Zanfyst fra Stjernerne finder vores noget bondske helt ud af at hans
planet er en af mange og tingene ikke er så ligetil. Måske er han slet

ikke er den, han troede han var?

Kunne du lide Zanfyst fra Troy vil du elske denne serie. Det er Sci
FI/Fantasy når det er bedst, og Frankrigs bedst sælgende fantasy

serie til dato.

Bind 2:
Meirrion er hjemsted for handelsfyrsten Dheluu. Prins Dheluu leder
handelskompagniet og han ønsker at bruge Thanos og Zanfyst evner

i kampen mod Dolphanterne. Men prins Dheluu er ikke videre
sympatisk og Swiip, en orgnobi, som Zanfyst befriede fra fangeskab
mener, at man skal være varsom med nye bekendtskaber. Imens får
den dejlige Cixi masser af opmærksomhed, og vores stakkels helt



kan føje endnu et kapitel til ting, som han ikke forstår sig på...
nemlig kvinder.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Zanfyst fra stjernerne¤Tårnene på Meirrion&s=dkbooks

