
Da skønheden kom til bro
Hent bøger PDF

Anna Jansson

Da skønheden kom til bro Anna Jansson Hent PDF Forlaget skriver: Visby middelalderuge er i fuld gang. I
Sankt Clemens Kirkeruin indtager et hemmeligt teaterselskab scenen om natten. En dobbeltgrav fra 1100-
tallet, hvor en ung kvinde og en ældre mand hviler sammen, er i centrum. Parret blev brutalt myrdet i deres
søvn, og skuespillerne vækker udåden til live på ny. For at blive indviet til truppen må Malva på seksten år

tilbringe en nat i graven og siden finde ud på egen hånd.

Maria Wern er til personalefest og forelsker sig hovedkulds i en brandmand. Han spiller med i ruinen i rollen
som Gregorius, en gråbrødre-munk, der har aflagt løfte om at leve i cølibat og fattigdom. Ved han mon noget

om, hvad der er sket med Malva? Ingen har set pigen i en uge, og hendes far har meldt hende savnet.
Samtidig findes en kvinde død på en strand. Der kan være sket hende en ulykke, men flere personer vinder

ved hendes død.

I Da skønheden kom til Bro sætter Maria Wern meget på spil for at løse gåden om Malva. Vil hun miste alt?
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