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Afsløringen Evelyn Anthony Hent PDF Hvad er det, mediegiganten Harold King skjuler om sin fortid under
Anden Verdenskrig? Det skal Julia Hamilton finde ud af. Hun er som nyansat stjernereporter ansvarlig for
artikelserien "Afsløring" på The Sunday Herold, der ejes af bladkongen lord Western. Som makker får Julia
den desillusionerede nyhedsredaktør Ben Harris, men hvorfor er han så reserveret og afvisende? Under deres

arbejde får Julia og Ben kendskab til Bens afdøde kones niece. Men niecen dør pludseligt og meget
voldsomt. Det store spørgsmål er hvorfor? Snart melder et nyt spørgsmål sig: Hvordan overlever Julia selv?
For en professionel morder er på jagt efter hende! Den britiske forfatter Evelyn Anthony (f. 1928) er særlig
kendt for sine krimier og spionromaner, men bliver også hyldet for sine historiske romaner. Hun fik sin

litterære debut i 1953 med bogen "Rebel Princess" og har i de efterfølgende 60 år udgivet mere end 40 bøger.
I 2016 udgav den nu snart 90-årige forfatter thrilleren "The Malaspiga Exit".
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