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Det brændende kors Diana Gabaldon Hent PDF Forlaget skriver: Bestsellerforfatteren Diana Gabaldon har
fortryllet læsere overalt i verden med sine prisvindende Outlander-romaner, fire blændende fortællinger med
James Fraser, en skotte fra det attende århundrede, og hans kone, Claire Randall, en tidsrejsende fra det

tyvende århundrede, i hovedrollerne. Nu fortæller Diana Gabaldon videre om deres enestående saga i denne
mesterlige roman, som er den mest utrolige i Outlander-serien indtil nu. Året er 1771, og der er en krig på vej.
Det fortæller Jamie Frasers kone ham. Hvor lidt hun end ønsker det, så er han nødt til at tro på det, for hun har
evnen for at komme med frygtelige forudsigelser – den sikre vished, som en tidsrejsende besidder. Claires
unikke udsyn til fremtiden har ofte bragt Jamie i fare, men også ført til hans befrielse; hendes viden om den

nært forestående amerikanske revolution er en blafrende fakkel, som kan lyse vej for ham gennem de
farefyldte år, der venter – eller antænde en storbrand, der vil lægge deres liv i aske.
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