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Dø ikke, elskede Evelyn Anthony Hent PDF Da forhenværende agent Peter Arundsen en weekend tager af
sted for at mødes med gamle venner hos sin forhenværende chef, er han forberedt på, at der vil ligge en

skygge over det ellers så hyggelige samvær. For hans bedste ven og firmaets mest betroede agent er hoppet
over til den anden side. Det Peter ikke havde regnet med var, at han ved dette selskab også ville møde en
kvinde – Mary Weatherby – og at der så hurtigt ville opstå følelser mellem dem. Stærke kræfter ønsker
Arundsen tilbage til Østberlin. For uden hans hjælp kan man ikke udnytte den værdifulde afhopper. Og

Arundsen nægter at tage tilbage, for han er sikker på, at det vil koste ham livet. Men måske kan man tvinge
ham ved hjælp af Mary … 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.

 

Da forhenværende agent Peter Arundsen en weekend tager af sted
for at mødes med gamle venner hos sin forhenværende chef, er han
forberedt på, at der vil ligge en skygge over det ellers så hyggelige
samvær. For hans bedste ven og firmaets mest betroede agent er

hoppet over til den anden side. Det Peter ikke havde regnet med var,
at han ved dette selskab også ville møde en kvinde – Mary

Weatherby – og at der så hurtigt ville opstå følelser mellem dem.
Stærke kræfter ønsker Arundsen tilbage til Østberlin. For uden hans
hjælp kan man ikke udnytte den værdifulde afhopper. Og Arundsen
nægter at tage tilbage, for han er sikker på, at det vil koste ham livet.
Men måske kan man tvinge ham ved hjælp af Mary … 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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