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OMSCHRIJVING

Monumentaal historisch tweeluik nu in voordelige editie. Pilaren van de aarde: In het Engeland van de
twaalfde eeuw trekt meesterbouwer Tom met zijn gezin van stad naar stad op zoek naar werk. Ten einde
raad vraagt hij onderdak in de priorij van Kingsbridge. Overste Philip ziet een hemels teken in zijn komst:
Tom zou wel eens de man kunnen zijn die de magistrale kathedraal kan bouwen waar hij altijd van
gedroomd heeft. Maar zijn ambities zijn groot en lang niet iedereen steunt zijn plannenâ€¦ Brug naar de
hemel: Op de dag van Halloween in het jaar 1327 knijpen vier kinderen er na de mis in de kathedraal van
Kingsbridge tussenuit: een dievegge, een pestkop, een jong genie en een meisje dat dokter wil worden. In
het bos zijn ze getuige van de moord op twee mannen. Voor altijd zullen ze met elkaar verbonden blijven
door die raad- selachtige gebeurtenis, die ene dag in het bosâ€¦
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Ken Follett - official site of the international best-selling author of Edge of Eternity, Winter of the World,
Fall of Giants, ... Met Brug naar de hemel, ...

Brug naar de Hemel is (net zoals de Kathedraal) een spel dat naar aanleiding van een boek van Ken Follett
gemaakt is en ook door dezelfde spellenauteurs.

Kingsbridge 2 Op de dag van Halloween in het jaar 1327 knijpen vier kinderen er na de mis in de
kathedraal van Kingsbridge tussenuit: een dievegge, een...
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