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Den niende gåde Mary Stewart Hent PDF Englænderen Linda Martin ankommer til Paris på en regngrå

forårsdag i marts. Hun er rejst den lange vej for at blive guvernante for den niårige Philippe de Valmy, der er
arvingen til den storslåede Valmy-slægt. Men ikke alt er, som det ser ud til i Châteu Valmy, hvor

hemmeligheder og farer lurer i de mørke kroge, og ingen kan vide sig sikker - hverken den unge arving eller
den uskyldige guvernante. Linda bliver hurtigt spundet ind i et farligt net, indtil hun til sidst ikke kan stole på
nogen. Ikke en gang den mand, hun elskede. Mary Stewart (1916-2014) var en af de bedst sælgende britiske

forfattere, og er særligt blevet anerkendt for sit arbejde med den romantiske mysteriegenre. Hun fik sin
litterære debut i 1955 med romanen "Madam, Will You Talk", der blev oversat til dansk med titlen "Kniven
på struben". Stewart er desuden kendt for sin romanserie om Merlin, der placerede hende på bestsellerlisterne

op igennem 1970‘erne og 1980‘erne.

 

Englænderen Linda Martin ankommer til Paris på en regngrå
forårsdag i marts. Hun er rejst den lange vej for at blive guvernante
for den niårige Philippe de Valmy, der er arvingen til den storslåede
Valmy-slægt. Men ikke alt er, som det ser ud til i Châteu Valmy, hvor
hemmeligheder og farer lurer i de mørke kroge, og ingen kan vide
sig sikker - hverken den unge arving eller den uskyldige guvernante.
Linda bliver hurtigt spundet ind i et farligt net, indtil hun til sidst

ikke kan stole på nogen. Ikke en gang den mand, hun elskede. Mary
Stewart (1916-2014) var en af de bedst sælgende britiske forfattere,
og er særligt blevet anerkendt for sit arbejde med den romantiske
mysteriegenre. Hun fik sin litterære debut i 1955 med romanen
"Madam, Will You Talk", der blev oversat til dansk med titlen

"Kniven på struben". Stewart er desuden kendt for sin romanserie om
Merlin, der placerede hende på bestsellerlisterne op igennem

1970‘erne og 1980‘erne.
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