
Arkitektens lærling
Hent bøger PDF

Elif Shafak

Arkitektens lærling Elif Shafak Hent PDF Forlaget skriver: ARKITEKTENS LÆRLING er en storslået
fortælling fra Istanbul, centrum i Det Osmanniske Rige. I 1540 kommer den 12-årige elefanttæmmer, Jahan,
til Istanbul. Han passer den kloge elefant, Chota, og falder for sultanens smukke datter, Mihrimah. Den store
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Elif Shafak er dybt engageret i Tyrkiets politiske udvikling og anses for en af de mest betydningsfulde
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