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Rosens navn Umberto Eco Hent PDF Munken William er tegntyder og sporhund. Han tager sin elev, novicen
Adso, med til et kloster i Norditalien i det Herrens år 1327. En ung munk er død under mystiske

omstændigheder, og de to vil forsøge at løse mysteriet. Mens de efterforsker dødsfaldet, dør flere munke i
klosteret dag for dag. Munkene er opskræmte med god grund.

Efterforskningen fører William og Adso igennem en labyrint af sælsomme spor, som leder dem til klosterets
inderste hemmeligheder. Hvad er det, biblioteket gemmer, siden det bliver så godt bevogtet? Hvilken viden

havde de døde munke, og hvilken rolle har den gamle, blinde mand?
Jo dybere William og Adso graver, jo farligere bliver det for dem. En historie om synd, straf og tilgivelse, om

farlig litteratur og den forbudte latter.
Easy reader udgave af den oprindelige roman i serien Lette klassikere.

 

Munken William er tegntyder og sporhund. Han tager sin elev,
novicen Adso, med til et kloster i Norditalien i det Herrens år 1327.
En ung munk er død under mystiske omstændigheder, og de to vil
forsøge at løse mysteriet. Mens de efterforsker dødsfaldet, dør flere
munke i klosteret dag for dag. Munkene er opskræmte med god

grund.
Efterforskningen fører William og Adso igennem en labyrint af

sælsomme spor, som leder dem til klosterets inderste hemmeligheder.
Hvad er det, biblioteket gemmer, siden det bliver så godt bevogtet?
Hvilken viden havde de døde munke, og hvilken rolle har den gamle,

blinde mand?
Jo dybere William og Adso graver, jo farligere bliver det for dem. En

historie om synd, straf og tilgivelse, om farlig litteratur og den
forbudte latter.

Easy reader udgave af den oprindelige roman i serien Lette
klassikere.
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