
Skæbnetimen
Hent bøger PDF

Minette Walters

Skæbnetimen Minette Walters Hent PDF Forlaget skriver: Det Herrens år 1349 nærmer sig, og Den Sorte Død
hærger stadig England og Europa.

I Dorsetshire har Lady Anne af Develish klogt isoleret sine folk på godset, og de aner ikke, om de er de
eneste overlevende. Det svinder i forsyningerne, og nogen er nødt til at begive sig ud i verden.

Den stræbsomme træl Thaddeus Thurkell samler en lille gruppe unge mænd fra godset, og sammen drager de
ud på en farefuld færd, der i begyndelsen handler om at hente viden og mad til de tilbageblevne. Undervejs

vokser ønsket om at leve en fri tilværelse. 
Både Thurkell og Lady Anne sætter alt ind på en bedre fremtid for folkene i Develish - med det bliver en

livsfarlig kamp mod magtens folk, sædvanen og kirken. 
SKÆBNETIMEN er anden bog om den modige og usædvanligt veluddannede Lady Anne og om trællene,
bønderne og tjenestefolkene omkring godset Develish i Dorsetshire. Første bog hedder DE SIDSTE TIMER.
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