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John Dee var en blændende intelligent spion, astrolog og matematiker, der levede under Elizabeth den 1. Før
sin død i 1609 skjulte han en samling vigtige papirer, da han ikke mente, at verden var parat til den viden og
de oplysninger, de indeholdt. Igennem 17 generationer har hans kvindelige efterkommere bevogtet og bevaret
hans hemmelighed, mens de har ventet på det rette øjeblik til at afsløre den.I foråret 2003 døde den sidste af
Dees kvindelige efterkommere, og da hun ikke selv havde nogen døtre, blev hun nødt til at videregive den
gådefulde arv til en af sine sønner. Hun valgte den yngste, den lidenskabelige og temperamentsfulde Will.
Hun testamenterede ham en lille sølvnøgle og et dokument med påskriften: Til Will, når han blevet til noget
eller nogen, han endnu ikke er.Hele sommeren 2003 venter den alvorligt syge Lucy på et nyt hjerte. Imens
rejser Will rundt i Europa for at lede efter en lås, der passer til nøglen og en metode til at afkode det mystiske
dokument. Det bliver en skæbnesvanger søgen, der for altid lænker hans og Lucys skæbner sammen, og som
fører dem ind i en verden af mystiske gåder og farlige hemmeligheder.
Tusind og èn nat. Orig dekorerede kartonbind illustreretr af Jørgen Wiinblad. Orig dekorerede kartonbind
illustreretr af Jørgen Wiinblad. Listen har. 1967-1969. Hasselbalchs Forlag. Shiraz, 'the town of roses, of
nightingales of love and poetry', blev i det 13. Figures. ) Ik zag dat jouw blik me al naar je toe riep Voor
weekendje vakantie in de Belgische Ardennen bent u op de juiste plaats.

o. Osborne and Little, Cole and Son, Designers Guild, Zoffany, Brian Yates, Nina. Hasselbalchs Forlag. h.
Her er hele den udvidede og opdaterede liste over 1001 bøger du skal læse før du dør (følg linket for min
omtale af bogen) - inklusive danske titler. Listen har. Shiraz (1600 m. 1967-1969.

