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Montezumas datter Henry Rider Haggard Hent PDF Da Thomas Wingfields mor myrdes på bestialsk vis af sin
tidligere elsker, spanieren Juan de Garcia, sværger Thomas at hævne hende eller dø i forsøget. Hans hævntogt
bringer ham først til Spanien og senere til Mexico, hvor Cortés netop er ved at erobre aztekernes hovedstad,

Tenochtitlan.

Montezumas datter er en eventyrroman af den gode gamle slags og fuldt på højde med forfatterens mere
kendte værk Kong Salomons miner.

Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

Henry Rider Haggard (1856-1925) var en engelsk forfatter af dansk afstamning. Han opholdt sig seks år i
Sydafrika som sekretær for guvernøren i Natal, og opholdet danner baggrund for hans to mest berømte
eventyrromaner King Solomon's Mines (1885, da. Kong Salomons miner, 1887) og She: A History of

Adventure (1887, da. Hun, 1887). Sidstnævnte blev Haggards litterære gennembrud, men i dag er det dog den
første, han huskes bedst for.
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Henry Rider Haggard (1856-1925) var en engelsk forfatter af dansk
afstamning. Han opholdt sig seks år i Sydafrika som sekretær for
guvernøren i Natal, og opholdet danner baggrund for hans to mest
berømte eventyrromaner King Solomon's Mines (1885, da. Kong
Salomons miner, 1887) og She: A History of Adventure (1887, da.
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