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Mauranius - Arvingen Patricia C. York Hent PDF Mauranius - Arvingen, er en thriller/krimi, der handler om
årtusinde år gamle hemmeligheder,naturkatastrofer og mennesker med usædvanlige evner. Patricia C. York
har skrevet en ambitiøs, action præget og filmisk iscenesat roman om vores verden - og mødet med en

parallel verden, hvor naturens kræfter spiller en central rolle. Den unge kvinde Miriam lever et godt og trygt
liv i Århus, men en dag dumper et gådefuldt brev fra en advokat ind ad døren. Brevet omtaler et testamente
fra hendes far, som døde under tragiske omstændigheder for over 20 år siden. Miriam besøger noget tøvende
advokaten i København og hvirvles hurtigt ind i en strøm af mystiske og farlige begivenheder, som totalt
forandrer hendes syn på  verdenen.Mystikken er baseret på de 5 elementer, hvor natur og bevarelsen af

balancen mellem natur og menneske står centralt - og på den måde er romanen også et anderledes bidrag til
klimaproblematikken.En hemmelig fond kan ikke eksistere uden Miriam, er et af budskaberne. Dens

tusindårige eksistens er truet, fordi dens indre magtbalance er tæt spunden sammen med opretholdelsen af
naturens balance. Miriam er derfor tvunget til at træffe et skæbnesvangert valg. Men før hun følger sit spor,
får hun dødsensfarlige fjender, der vil gøre alt for at stoppe hende.Dette er en revideret udgave, som udkom

2009 på forlaget Siesta i papirformat. Papirudgaven er udgået fra forlaget i oktober 2014.
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