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Andarnas labyrint Carlos Ruiz Zafón boken PDF Spanien under Francoregimens mörka år. Ett hemligstämplat

uppdrag från säkerhetstjänsten får den egensinniga Alicia Gris att återvända från Madrid till sin hemstad
Barcelona. Hennes uppgift är att ta reda på vad som hänt med en av ministrarna i Francos regering, den
tidigare fängelsechefen Mauricio Valls, som försvunnit under mystiska omständigheter. Har Valls dunkla

förflutna i Montjuic-fängelset hunnit ikapp honom? I sin ägo hade ministern en mytomspunnen bok ur serien
Andarnas labyrint, som får Alicia att minnas smärtsamma händelser i sin egen historia. Boken leder henne in i
Barcelonas skuggvärld, och till den förtrollande bokhandeln Sempere & söner, djupt inne i stadens hjärta.
Men svaren som Alicia finner i bokhandeln sätter inte bara hennes eget liv på spel, utan riskerar också att
utsätta de människor hon älskar mest för fara.Med finalen Andarnas labyrint knyter Carlos Ruiz Zafón

mästerligt samman trådarna i den magiska, fängslande romanvärld han skapat i sin serie om De bortglömda
böckernas gravkammare: världssuccén Vindens skugga och de omtyckta uppföljarna Ängelns lek och

Himlens fånge.
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