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Vinteren kommer Steen Beck Hent PDF Forlaget skriver: Vinteren kommer - en fordybelsesbog for Game of
Thrones-fans er en engageret bog om tv-serien, der i disse år fejrer store triumfer over hele kloden, og hvis

sjette sæson har premiere i foråret 2016.

Bogen er skrevet til den, der har set de første fem sæsoner og gerne vil beskæftige sig med seriens
idehistoriske og eksistentielle tema er. Den er skrevet i et underholdende og let tilgængeligt sprog, og læseren
inviteres til at tænke med i forhold til, hvordan det mon vil gå med seriens hovedpersoner i de næste sæsoner.

Vinteren kommer indeholder kapitler om:

· plot og handlingsforløb

· serien som genrehybrid mellem realisme og fantasy

· filosofiske og politiske positioner hos personer, der kæmper om Jerntronen

· nøglefigurer som Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, Bran Stark og Jon Snow

Vinteren kommer er et must for alle, der vil være væbnet til tænderne, når de ildspyende drager flyver ind over
Westeros, og det bliver afgjort, hvem der har evnen til at vinde kampen om Jerntronen. 
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