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Narnia 3 - Hesten og drengen C. S. Lewis Hent PDF Da drengen Shasta finder ud af, at han ikke er søn af den
hårde og ukærlige fisker, der vil sælge ham som slave, flygter han. På sin desperate rejse møder han en pige,
Aravis, der er på flugt lige som ham selv. Selv om de absolut ikke kan lide hinanden, bliver de – og de to

talende heste de rider på - enige om at følges ad. Men for at komme til Narnia skal de først gennem storbyen
Tashbaan, hvor mange farer lurer og bagefter gennem ørkenen og over bjergene. I Tashbaan kommer det fra
hinanden, og hver for sig får de oplysninger om et planlagt angreb på Narnia. Vil det lykkes dem at advare
Kong Peter og hans søskende før det er for sent? Vil det lykkes for den store og gode løve Aslan endnu en

gang at indgyde indbyggerne i Narnia den kraft og det mod, der skal til for at vinde over de onde magter, som
truer?
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