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Den sommer på Korfu Mary Stewart Hent PDF Forlaget skriver: Britiske Lucy Waring kæmper for at blive
skuespiller, men hendes karriere er gået i stå, så da hendes søster, Phyllida, en dag inviterer hende med på en
ferie til Korfu, tøver Lucy ikke med at pakke sine sager og tage afsted. Men den fredsommelige ferie tager en
uventet drejning. Mystiske hændelser bliver ved med at ske, og selvom ingen kan finde sammenhængen
mellem dem, er Lucy ikke i tvivl: Hendes ferie bliver næppe så fredelig som hun havde forestillet sig.

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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