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Kongernes kamp George R. R. Martin Hent PDF Forlaget skriver: Kongernes kamp er andet bind af George
R.R. Martins storslåede romancyklus, som indledtes med  Kampen om tronen.

Serien, som indtil videre består af fem bind, er et ægte mesterværk inden for store eventyrlige romaner og
samler det bedste, genren kan tilbyde: mysterier, intriger, magi, romancer og eventyr.

To store ledere - lord Eddard Stark og Robert Baratheon - er blevet ofre for kongeligt forræderi. Vesterøernes
Syv Kongedømmer hærges af borgerkrig. Der hersker kaos fra Dragenstens gamle citadel til Vinterborgs

frygtindgydende kyster. Fire konger kæmper om at få kontrol over et splittet land og De Syv Kongedømmers
Jerntrone, og de vil gennemføre deres krav med storm, oprør og krig. Brødre konspirerer mod brødre, og de
døde går igen om natten. En prinsesse forklæder sig som en forældreløs dreng; en ridder i sindet tilbereder en

gift til en forræderisk troldkvinde; og vilde mænd kommer ned fra Månebjergene for at hærge landet.

På en baggrund af blodskam og brodermord, alkymi og mord vil sejren måske tilfalde de mænd og kvinder,
som er i besiddelse af det koldeste stål - og de koldeste hjerter. For når konger kæmper, skælver landet. 
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