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Farlig frihed Evelyn Anthony Hent PDF På sit dødsleje betror den russiskfødte Yuri sin datter Lucy et
uerstatteligt klenodie og en næsten uoverkommelig livsopgave. Et kostbart, rubinbesat guldkors, som Yuri
har holdt skjult i årevis, skal omsider bringes tilbage til det ukrainske folk som det symbol på frihed, det
engang var - før Stalin. Lucy begiver sig nu, sammen med systemkritikeren Volkov, ud på en yderst farlig

mission.

Vil det lykkes Lucy og Volkov at bringe korset tilbage til Ukraine, og hvilken modtagelse venter dem dér?

Den britiske forfatter Evelyn Anthony (f. 1928) er særligt kendt for sine krimier og spionromaner, men bliver
også hyldet for sine historiske romaner. Hun fik sin litterære debut i 1953 med bogen "Rebel Princess" og har
i de efterfølgende 60 år udgivet mere end 40 bøger. I 2016 udgav den nu snart 90-årige forfatter thrilleren

"The Malaspiga Exit".

 

På sit dødsleje betror den russiskfødte Yuri sin datter Lucy et
uerstatteligt klenodie og en næsten uoverkommelig livsopgave. Et
kostbart, rubinbesat guldkors, som Yuri har holdt skjult i årevis, skal
omsider bringes tilbage til det ukrainske folk som det symbol på

frihed, det engang var - før Stalin. Lucy begiver sig nu, sammen med
systemkritikeren Volkov, ud på en yderst farlig mission.

Vil det lykkes Lucy og Volkov at bringe korset tilbage til Ukraine, og
hvilken modtagelse venter dem dér?

Den britiske forfatter Evelyn Anthony (f. 1928) er særligt kendt for
sine krimier og spionromaner, men bliver også hyldet for sine

historiske romaner. Hun fik sin litterære debut i 1953 med bogen
"Rebel Princess" og har i de efterfølgende 60 år udgivet mere end 40
bøger. I 2016 udgav den nu snart 90-årige forfatter thrilleren "The

Malaspiga Exit".
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