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Verdens hjerte Henry Rider Haggard Hent PDF Ifølge en legende skulle indianeren Ignatio, en efterkommer af
de sidste mexicanske kejsere, blive i stand til at genoprejse det gamle indianerimperium, hvis han finder den
anden halvdel af en sagnomspunden ædelsten, som han har i sin besiddelse. Han har dog ikke meget held
med sig, indtil ham slutter venskab med englænderen James Strickland, og de sammen begiver sig ud på en

rejse for at finde indianernes sidste, skjulte by: Verdens Hjerte. Undervejs møder de en gammel
indianerhøvding, Zibalbay, og hans smukke datter Maya, som de befrier fra en flok mexicanske banditter. Det
viser sig, at Zibalbay er i besiddelse af den anden halvdel af Ignatios sten, men for at forene de to halvdele,
må de sammen opsøge Verdens Hjerte. Da den lille flok når den hemmelighedsfulde by, bliver de snart
indviklet i en farlig kamp om magten i byen, og i en kærlighedsintrige mellem Maya og hendes tidligere
forlovede, høvdingen Tikal, der har svunget sig op til hersker i Zibalbays fravær, og englænderen James

Strickland.
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Undervejs møder de en gammel indianerhøvding, Zibalbay, og hans
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