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Den hvide dronning William le Queux Hent PDF Skødesløst tilbagelænet mod de lyse silkepuder lå en
kvinde, høj og mager, med fremstående kindben, små lysende øjne, gråsprængt hår og en hudfarve ligeså lys
som min egen. Hendes ansigt gjorde et yderst ejendommeligt indtryk, for panden var lav, profilen havde et
rovfugleagtigt udseende, og hendes lange, magre hænder, der hvilede på tronens armlæn, mindede om

kløerne af den fugl, som hendes ansigt lignede.

Det var Naya, den frygtede hvide dronning.

Den unge Richard Scarsmere kan se frem mod en uspændende tilværelse som kontormand hos sin onkel, så
da skolekammeraten Omar Sanom, en lidt mærkelig fyr, der påstår at være født i det vestlige Central-Afrika,
pludselig afslører, at han er søn af herskerinden over det skjulte rige Mo i det nuværende Ghana og omegn,
og inviterer ham med hjem, slår han straks til. Alt går også godt, indtil de går i land i Afrika - derfra er alting
kamp og forræderi, og da det endelig lykkes for parret at nå frem til Mo, viser Omars elskede moder, den

store og retfærdige hvide dronning, sig at være en blodtørstig galning, der stræber sin egen søn efter livet …

 

Skødesløst tilbagelænet mod de lyse silkepuder lå en kvinde, høj og
mager, med fremstående kindben, små lysende øjne, gråsprængt hår
og en hudfarve ligeså lys som min egen. Hendes ansigt gjorde et
yderst ejendommeligt indtryk, for panden var lav, profilen havde et
rovfugleagtigt udseende, og hendes lange, magre hænder, der hvilede
på tronens armlæn, mindede om kløerne af den fugl, som hendes

ansigt lignede.

Det var Naya, den frygtede hvide dronning.

Den unge Richard Scarsmere kan se frem mod en uspændende
tilværelse som kontormand hos sin onkel, så da skolekammeraten
Omar Sanom, en lidt mærkelig fyr, der påstår at være født i det
vestlige Central-Afrika, pludselig afslører, at han er søn af

herskerinden over det skjulte rige Mo i det nuværende Ghana og
omegn, og inviterer ham med hjem, slår han straks til. Alt går også

godt, indtil de går i land i Afrika - derfra er alting kamp og
forræderi, og da det endelig lykkes for parret at nå frem til Mo, viser
Omars elskede moder, den store og retfærdige hvide dronning, sig at
være en blodtørstig galning, der stræber sin egen søn efter livet …
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