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Min broder Michael Mary Stewart Hent PDF Camilla Haven er alene på ferie i Grækenland, hvor hun søger
adspredelse fra sit trivielle liv. Både adspredelse og spænding finder hun i mødet med Simon Lester, der er i
Grækenland for at finde ud af, hvad der skete med hans bror, der var forbindelsesofficer hos de græske
guerillastyrker under den tyske besættelse. Men hvad der startede som en kærkommen forandring, viser sig i
stedet pludselig at vikle Camilla ind i en række voldsomme begivenheder, der ikke uden videre slipper sit tag
... Mary Stewart (1916-2014) var en af de bedst sælgende britiske forfattere, og er særligt blevet anerkendt for
sit arbejde med den romantiske mysteriegenre. Hun fik sin litterære debut i 1955 med romanen "Madam, Will
You Talk", der blev oversat til dansk med titlen "Kniven på struben". Stewart er desuden kendt for sin
romanserie om Merlin, der placerede hende på bestsellerlisterne op igennem 1970‘erne og 1980‘erne.
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