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Urmageren i Filigree Street Natasha Pulley Hent PDF Urmageren i Filigree Street tager læseren med på en
uventet rejse gennem Victoriatidens London og til et Japan, hvor dønningerne efter borgerkrigen truer de
gamle traditioner. Den blander historiske begivenheder med fantastiske hændelser og åbner døren til en

gådefuld, fremmed fortid.

1883. Thaniel Steepleton kommer hjem til sit værelse i London og finder et lommeur af guld på sin
hovedpude. Et halvt år senere redder det mystiske ur hans liv i en eksplosion, der jævner Scotland Yard med

jorden.
Thaniel opsøger urmageren, Keita Mori, en venlig, ensom tilflytter fra Japan. Men selv om Mori til at

begynde med virker ganske harmløs, sker der snart uforklarlige ting, og alt tyder på, at han skjuler noget.
Thaniel bliver splittet mellem fornuft og følelser, og det bliver ikke bedre, da Grace Carrow, en

fysikstuderende fra Oxford, blander sig i det hele.

»Overbevisende og opslugende […] fantastisk behagelig læsning. Pulleys prosa er stærk og energisk, med en
ironisk kant, og selv de mindste karakterer bliver tegnet helt præcist […] kompleks, charmerende og helt

igennem overraskende.«
– The New York Times Book Review

Natasha Pulley har studeret engelsk litteratur på Oxford Universitet og har arbejdet som boghandler og
redaktionsassistent, før hun selv begyndte at skrive. Hun har boet og studeret i Tokyo i en længere periode og

er ved at lære japansk.
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