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Jordens arvinger Ildefonso Falcones Hent PDF 10 år er gået, siden Ildefonso Falcones tog verden med

storm med Havets katedral. Nu er han klar med en opfølger, der igen tager læseren med til det farverige
og dramatiske Barcelona i 1300-tallet. Barcelona 1387. Klokkerne ringer i Santa María de la Mar-kirken
sammen med klokkerne i byens øvrige tårne. I Ribera-kvarteret stimler folk sammen for at se, hvad der
foregår, mens råbet ’Kongen er død’ genlyder i gaderne. I folkemængden befinder sig en af byens mest

velansete mænd, Arnau Estanyol, sammen med den faderløse dreng Hugo Llor, som Arnau har hjulpet med at
få arbejde på et af byens store skibsværfter. Klokkernes kimen varsler starten på en ny og vanskelig tid for

byens borgere under den nye konge, og der går ikke mange dage, før tronskiftet får skæbnesvangre
konsekvenser for Arnau og Hugo.
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