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Arven Evelyn Anthony Hent PDF Et tilfældigt møde i Stockholm fører Christina Nordahl og den velhavende
enkemand Richard Farrington sammen. Et møde som fuldstændigt forandrer hendes liv. Da Richards ferie er

slut, tager hun med ham tilbage til England som hans kone.

I England venter der hende et liv som frue på et pragtfuldt gods og opgaven som stedmor for to halvvoksne
drenge. Den ældste, Allan, er fuld af had og bebrejdelse over moderens selvmord nogle måneder før, den

yngste er eftergivende og vag.

To år senere dør Richard og efterlader godset, jorden og formuen til Christina og deres fælles datter Belinda.
Men han efterlader også et uvurderligt gammelt hebraisk manuskript, hvis eksistens har været ukendt for de

fleste. Men også kun de fleste …

Richards ældste søn bestrider testamentet og er villig til at bruge alle midler for at få det, han betragter som
sin retmæssige arv. Han betvivler, at Richard virkelig er Belindas far – og tager uhørte skridt for at bevise sin

påstand …

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.

 

Et tilfældigt møde i Stockholm fører Christina Nordahl og den
velhavende enkemand Richard Farrington sammen. Et møde som

fuldstændigt forandrer hendes liv. Da Richards ferie er slut, tager hun
med ham tilbage til England som hans kone.

I England venter der hende et liv som frue på et pragtfuldt gods og
opgaven som stedmor for to halvvoksne drenge. Den ældste, Allan,
er fuld af had og bebrejdelse over moderens selvmord nogle måneder

før, den yngste er eftergivende og vag.

To år senere dør Richard og efterlader godset, jorden og formuen til
Christina og deres fælles datter Belinda. Men han efterlader også et
uvurderligt gammelt hebraisk manuskript, hvis eksistens har været

ukendt for de fleste. Men også kun de fleste …

Richards ældste søn bestrider testamentet og er villig til at bruge alle
midler for at få det, han betragter som sin retmæssige arv. Han

betvivler, at Richard virkelig er Belindas far – og tager uhørte skridt
for at bevise sin påstand …

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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