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Magi, dame, knægt Kim Foss Hent PDF Julian – skakbegavelse og et lys i sin klasse på elitegymnasiet –
møder den mystisk skønne Maya. Uden for skolen har hun et liv som den magiske ‘Lady Maya’ i sin fars
tryllekunstnershow, som vises på de mest indflydelsesrige steder i samfundet. Uden at ane noget bliver den
unge Julian af Maya draget ind i en verden af henrykkelse, gru og beregning, som overgår enhver fantasi.
Julians skæbne er også et samfunds skæbne. Magi, dame, knægt skildrer et totalitært samfund i politisk og
moralsk opløsning. Da friheden kommer til landet, følger opportunismen, omvendelserne og grådigheden

efter magt og penge. Politiske kampe,socialt kaos, amerikansk besættelse danner en dyster ramme om Julians
og den magiske Mayas møde i en roman, der har det hele: dybde, spænding, følelser, sex og en suggestiv

samfundsskildring, der viser verden som den er. En original, fascinerende og foruroligende roman.
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