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Spansk uvejr Mary Stewart Hent PDF Sceneriet er langt fra Oxford, når den 22-årige smukke Jennifer Silver
ser ud over det franske landskab ved Pyrenæerne. Hun er på vej for at besøge sin kusine, der fjorten dage

forinden har skrevet et brev og bedt Jennifer om et besøg. Men hos kusinen venter kun sørgelige nyheder, da
Jennifer ved ankomsten finder ud af, at kusinen er død og begravet. I en tilstand af følelsesløshed tager

Jennifer imod nyhederne, men nægter at lade sagen ligge. Der er noget suspekt ved det hele, og der går ikke
længe før Jennifer begynder at sætte brikkerne sammen.

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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