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OMSCHRIJVING

Om uit zijn armoedige bestaan te ontsnappen sluit een eenzame man in het eerste deel van het boek Zwarte
magie (Door demonen bezeten), een overeenkomst met duistere krachten. Wanneer het jaren later tot hem
doordringt dat hij zijn eerstgeborene moet opofferen als betaling voor bewezen diensten, is het te laat.
Deze prijs doet hem belanden op de uiterste grenzen van waanzin, maar er is geen weg terug...Vastberaden
zoekt zij, in het tweede deel van het boek Cirkel van het kwaad (Het boek van Zhann), haar weg door het
woeste mysterieuze regenwoud om de vloek ongedaan te maken die op haar familie rust. Een gruwelijke
strijd met demonische machten brengt haar naar een plek in een grijs verleden. Haar ultieme gevecht om
goed over kwaad te laten zegevieren lijkt voor haar noodlottig af te lopen..., maar dan krijgt ze hulp van
hen die haar bewust lieten reïncarneren in deze tijd.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Nu is alles anders. Sinds zwarte magie-priesters een vloek hebben uitgesproken over mensenhandelaren
zoals Patience, is ze bang.

Sihr (zwarte magie) is een van de grootste zonden in de islam. Onze geliefde Profeet (vzmh ) heeft
vermeldt dat sihr een sjirk (afgodenarij) is.

Een blog over wat zwarte magie precies inhoudt en hoe we ermee om kunnen gaan! We leven in een
wereld tussen goed en kwaad. Als mens zul je zeker in het dagelijks ...
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ZWARTE MAGIE

Lees verder...
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