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Gensyn med fortiden Evelyn Anthony Hent PDF Ved et selskab i New York mødes Terese Bradford med Karl

Amstat. Hun synes med det samme vældig godt om ham, men for Amstat bliver mødet et chok. Han
genkender Terese som den unge pige, han for tyve år siden under et forhør i det besatte Frankrig prøvede at få
en vigtig oplysning ud af. Dengang lykkedes det ham ikke at knække hende, men i løbet af forhørets lange
timer opstod følelser imellem dem, som næsten overmandede pigen, og som medførte Amstats degradering.
Nu som dengang drages de to uimodståeligt mod hinanden. Men Amstat lever under falsk navn og identitet –

og stærke kræfter er ved at indkredse ham… 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.

 

Ved et selskab i New York mødes Terese Bradford med Karl Amstat.
Hun synes med det samme vældig godt om ham, men for Amstat

bliver mødet et chok. Han genkender Terese som den unge pige, han
for tyve år siden under et forhør i det besatte Frankrig prøvede at få
en vigtig oplysning ud af. Dengang lykkedes det ham ikke at knække
hende, men i løbet af forhørets lange timer opstod følelser imellem
dem, som næsten overmandede pigen, og som medførte Amstats
degradering. Nu som dengang drages de to uimodståeligt mod
hinanden. Men Amstat lever under falsk navn og identitet – og

stærke kræfter er ved at indkredse ham… 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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