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Purpurkejseren - Bind 2 Herbie Brennan Hent PDF Som prins i Feernes Rige skal man følge i sin fars fodspor.
Men hvad sker der, hvis faren pludselig vender tilbage fra de døde? Da prins Pyrgus Malvaes far, den afdøde
Purpurkejser, viser sig i feernes palads, forårsager hans genkomst stor tumult og chok blandt feerne. Den
genoplivede Purpurkejser står nu i ledtog med nattefeerne, og alt er langtfra, som det skal være i Feernes
Rige. Fra den menneskelige verden kommer Henry tilbage til Feernes Rige for at hjælpe prins Pyrgus og
prinsesse Holly Blue, og han finder ud af, at de er i store vanskeligheder. Mon de får hjælp fra alferne og

klarer skærerne i fælleskab? Den irske forfatter Herbie Brennan (f. 1940) har skrevet en lang række
ungdomsbøger i fantasygenren, der er blevet oversat til flere sprog. Herbie Brennans interesse for magi,
okkultisme og alternative videnskabelige teorier spiller lige så stor en rolle i hans litteratur som hans store

fascination af klassiske horrorfilm.
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