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Rævens hule Evelyn Anthony Hent PDF Der var næsten ingen biler på vejene, og Claire kørte hurtigt. Da hun
svingede ind på hovedvejen mod Naas, begyndte regnen at piske mod forruden.

"Det er Jomfru Maria, der græder over vores synder, miss Claire," plejede kokken at sige, når himlens sluser
åbnedes. Så mange tårer, tænkte hun. Og så mange synder, der skulle aftvættes. Og så meget blod.

Århundredes blodsudgydelse. Man sagde, at Irlands floder undertiden var så fulde af blod, at kvæget ikke
ville drikke af dem.

Claire Fraser er flyttet fra Irland for mange år siden og bor i dag i England, hvor hun er gift med en engelsk
minister. Hendes halvbror bliver i Irland, og en dag bliver han kidnappet af IRA, som han ellers sympatiserer

med. Formålet er at lokke Claire til Irland, men går hun i fælden?

Evelyn Ward-Thomas blev født i London i 1928. Under pseudonymet Evelyn Anthony har hun udgivet en
perlerække af romaner, som er blevet oversat til flere forskellige sprog. Evelyn Anthony bevæger sig
hovedsageligt inden for thrillergenren og den historiske roman og har haft stor succes verden over.
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sympatiserer med. Formålet er at lokke Claire til Irland, men går hun
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