
Den Store Høst
Hent bøger PDF

Tim LaHaye

Den Store Høst Tim LaHaye Hent PDF Den Store Høst er en del af romanserien, der har taget verden med
storm og solgt i over 50 millioner eksemplarer.

Rayford Steele og Buck Williams frygter de er alene. Begge har overlevet “lammets vredesskål" – et globalt
jordskælv – i den store trængsels 21. måned. Ingen af dem ved, at den anden er i live, og begge søger

desperat efter deres koner. Deres mentor, Tsion Ben-Judah er spærret inde i ruinerne under deres kirke – og
ingen aner, hvad den er sket med deres gamle ven Hattie Durham.

Dette er den fjerde bog i serien om det drama, der udfolder sig på jorden efter bortrykkelsen. Den Store Høst
tager læseren fra Irak til USA, fra 10.000 meter over jorden til hemmelige beskyttelsesrum under jorden, fra
ufremkommelige ørkener til et ukendt landskab under floden Tigris, fra håb til fortvivlelse og tilbage igen -

alt sammen som led i jagten efter sandheden.
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