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Natten uden måne Mary Stewart Hent PDF Forlaget skriver: En ung englænder ved navn Jack bliver under
mystiske omstændigheder fundet hårdt såret i en faldefærdig hytte på Kreta. Øen, der ellers er kendt som et
ferieparadis, sætter nu i stedet rammen for et uhyggeligt mysterium, når den unge pige, Nicola Ferris finder
Jack og beslutter sig for at hjælpe ham. Snart spirer et romantisk forhold frem imellem de to, men hvor langt

er de villige til at gå for at få hinanden - og slippe væk med livet i behold?

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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