
Blodfejde - bind 1
Hent bøger PDF

Lynda La Plante
Blodfejde - bind 1 Lynda La Plante Hent PDF Evelyn vokser op i et fattigt walisisk hjem, og det er ilde set,
da hun forelsker sig i den omrejsende roma Freedom. Freedom er en dygtig bokser, der i sidste øjeblik blev

reddet fra at blive hængt for, at han kunne deltage i verdensmesterskabet i sværvægtsboksning. Evelyn stikker
af med Freedom og skifter fattigdommen i Wales ud med et spændende liv præget af prestigiøse boksekampe
i forbudstidens USA. Parret må til gengæld slås mod fordomme fra alle sider, som ingen af dem har kunnet
forudse. "Blodfejde" handler om to stolte familier med uforenelige værdier og om den grådighed, der truer
med at ødelægger dem. Både Evelyn og Freedom er fanget mellem kærligheden til hinanden og arven efter
deres forbandede familier. Lynda La Plante (født Lynda Titchmarsh, 1943) er en engelsk forfatter, der har
skrevet både romaner og manuskripter til tv-serier. Hun er særligt kendt for manuskriptet til den engelske

krimiserie "Prime Suspect" ("Mistænkt") med Helen Mirren i hovedrollen. Lynda La Plante har skrevet inden
for mange forskellige genrer, og flere af hendes bøger er blevet internationale bestsellere.

 

Evelyn vokser op i et fattigt walisisk hjem, og det er ilde set, da hun
forelsker sig i den omrejsende roma Freedom. Freedom er en dygtig
bokser, der i sidste øjeblik blev reddet fra at blive hængt for, at han
kunne deltage i verdensmesterskabet i sværvægtsboksning. Evelyn
stikker af med Freedom og skifter fattigdommen i Wales ud med et
spændende liv præget af prestigiøse boksekampe i forbudstidens
USA. Parret må til gengæld slås mod fordomme fra alle sider, som
ingen af dem har kunnet forudse. "Blodfejde" handler om to stolte
familier med uforenelige værdier og om den grådighed, der truer
med at ødelægger dem. Både Evelyn og Freedom er fanget mellem
kærligheden til hinanden og arven efter deres forbandede familier.
Lynda La Plante (født Lynda Titchmarsh, 1943) er en engelsk

forfatter, der har skrevet både romaner og manuskripter til tv-serier.
Hun er særligt kendt for manuskriptet til den engelske krimiserie
"Prime Suspect" ("Mistænkt") med Helen Mirren i hovedrollen.



Lynda La Plante har skrevet inden for mange forskellige genrer, og
flere af hendes bøger er blevet internationale bestsellere.
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