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Bag slottets mure Evelyn Anthony Hent PDF "Den lille pige gemte sig bag døren, og kvinden passerede
forbi. Hun så ikke skikkelsen, der fulgte efter hende. Men det gjorde den lille pige. Det var kun en skygge,
der bevægede sig af sted uden for lyskredsen. Der var noget uhyggeligt ved den skygge, og den lille pige
ville råbe for at advare kvinden. Men der kom ikke en lyd over hendes læber." "Bag slottets mure" er en
thriller om en ung kvinde, der er opvokset på en engelsk herregård. Hele hendes liv har været præget af en

mystisk tragedie, der fandt sted i hendes tidlige barndom, men hun har aldrig selv turdet se tilbage længe nok
til at få opklaret, hvad der egentlig fandt sted. Hendes forlovede er imidlertid mere modig, og han giver sig nu

til at grave i hendes families dystre baggrund. 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.

 

"Den lille pige gemte sig bag døren, og kvinden passerede forbi. Hun
så ikke skikkelsen, der fulgte efter hende. Men det gjorde den lille
pige. Det var kun en skygge, der bevægede sig af sted uden for
lyskredsen. Der var noget uhyggeligt ved den skygge, og den lille
pige ville råbe for at advare kvinden. Men der kom ikke en lyd over
hendes læber." "Bag slottets mure" er en thriller om en ung kvinde,
der er opvokset på en engelsk herregård. Hele hendes liv har været

præget af en mystisk tragedie, der fandt sted i hendes tidlige
barndom, men hun har aldrig selv turdet se tilbage længe nok til at få
opklaret, hvad der egentlig fandt sted. Hendes forlovede er imidlertid
mere modig, og han giver sig nu til at grave i hendes families dystre
baggrund. 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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