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This first volume in the hugely popular and highly acclaimed epic fantasy series A SONG OF ICE AND FIRE
is unabridged on 28 CDs. Now a major Sky Atlantic TV series from HBO, featuring a stellar cast. Summers
span decades. Winter can last a lifetime. And the struggle for the Iron Throne has begun. It will stretch from
the south, where heat breeds plot, lusts and intrigues to the vast and savage eastern lands all the way to the
frozen north, where an 800-foot wall of ice protects the kingdom from the dark forces that lie beyond. Kings
and queens, knights and renegades, liars, lords and honest men...all will play the Game of Thrones. Winter is
coming...
Kjøp Game of Thrones på Blu-ray & DVD - Film på CDON.COM. Lave priser og rask levering. Game of
Thrones Second Edition Brettspill er et strategispill lagt til landet Westeros, slik vi kjenner det fra forfatteren
George R. R. Martins episke romanserie "A. Christian (2012-04-14) +1 poeng En storstilt sesong som
trollbandt meg fra start til slutt, og et enormt potensial for sesong 2, og etterhvert sesong 3.
Am. fantasyserie. Davos konfronterer Melisandre i Vinterfall. I mellomtida førebur Danerys seg på å setje
segl. Bran får eit nytt syn frå fortida og oppdagar ein.
NB! «Spoiler alert»: Sjokkscener i «Game of Thrones» ** De mest rystende scenene ** R. R. Martin lei av
spoiler-spørsmål Første offisielle «Game of Thrones»-trailer er sluppet: - Den store krigen er her De fire første
episodene av suksess-serien «Game of Thrones» er lekket på nett før premieren.
Game of Thrones sesong 6: Trailer Game of Thrones - sesong 6: Teaser Game of Thrones - sesong 5: Trailer
2 Game of Thrones sesong 5: Trailer Game of Thrones - Sesong. SPOILER-ALARM! Stemmer Game of
Thrones-lekkasjene som florerer på internett om sesong sju, er så å si hele plottet gitt. – Som tortur å regne for
fansen, mener. Kvalitet – og Kristofer Hivju, er stikkordene for tredje sesong av Game of Thrones.

