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Svarta sagor Jan Linders Hent PDF "– Ja, sa han, en häxa är precis som du, min sköna, och det är därför jag
måste föra dig till bålet.

Han skrattade och såg mot henne som mot ett avlägset eldsken.
– Och du är den första, sa han, som själv bett att få åka med mig."

I novellsamlingen "Svarta Sagor" bjuder författaren Jan Linders på tolv hårresande och spännande historier.
Ett kärleksdrama leder till en livsfarlig kamp mellan två kusiner, en småländsk kistmakare begraver inte bara
de döda på socknens kyrkogård, en änka ondgör sig över yngre släktingars plötsliga intresse över hennes

förmögenhet, och en ensamseglare som vid ålderns höst ger sig ut på sitt livs äventyr. Att detta och lite till går
det att läsa om i "Svarta Sagor", som inte lämnar någon oberörd.

Jan Linders är en svensk spänningsförfattare i världsklass. I hans hyllade romaner placeras karaktärerna ofta i
omöjliga mysterier och faror i en halsbrytande fart, ofta med det skånska landskapet som bakgrund.

 

"– Ja, sa han, en häxa är precis som du, min sköna, och det är därför
jag måste föra dig till bålet.

Han skrattade och såg mot henne som mot ett avlägset eldsken.
– Och du är den första, sa han, som själv bett att få åka med mig."

I novellsamlingen "Svarta Sagor" bjuder författaren Jan Linders på
tolv hårresande och spännande historier. Ett kärleksdrama leder till
en livsfarlig kamp mellan två kusiner, en småländsk kistmakare

begraver inte bara de döda på socknens kyrkogård, en änka ondgör
sig över yngre släktingars plötsliga intresse över hennes

förmögenhet, och en ensamseglare som vid ålderns höst ger sig ut på
sitt livs äventyr. Att detta och lite till går det att läsa om i "Svarta

Sagor", som inte lämnar någon oberörd.

Jan Linders är en svensk spänningsförfattare i världsklass. I hans
hyllade romaner placeras karaktärerna ofta i omöjliga mysterier och
faror i en halsbrytande fart, ofta med det skånska landskapet som

bakgrund.
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