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Lorena Frank G. Slaughter Hent PDF Lorena Selby er ung og smuk og til det yderste parat til at forsvare sit
store gods mod nordstaternes angribere, der brænder og hærger sydstaternes hjem og ejendomme. Men den
høje, smukke officer, der drager ind på Selby Hall, er ikke den grusomme krigskarl, som Lorena havde ventet
– tværtimod er hun, der i vrede og had var beredt på at forsvare sig mod en hel armé, ved at blive erobret af
én eneste nordstatssoldat. "Lorena" er en mesterlig roman fra de borgerkrigshærgede amerikanske sydstater.
Frank G. Slaughter skildrer endnu engang en kvinde, der såvel i mod som i kærlighed fængsler læseren fra
første til sidste side. Frank G. Slaughter (1908-2001) var en amerikansk forfatter, hvis bøger er blevet solgt i
mere end 60 millioner eksemplarer på verdensplan. Slaughter var kendt for at bruge sit eget erhverv (medicin)
som inspiration til meget af indholdet i sine romaner. Han fik sin litterære debut med romanen "That None
Should Die" i 1941 (oversat til dansk i 1942 under titlen "Ingen må dø"), og skrev efterfølgende mere end 50
bøger, både skøn- og faglitteratur. Flere af hans værker blev efterfølgende filmatiseret; heriblandt "Sangaree"

og "Doctor‘s Wives". Slaughter skrev fem bøger under pseudonymet C.V. Terry.

 

Lorena Selby er ung og smuk og til det yderste parat til at forsvare
sit store gods mod nordstaternes angribere, der brænder og hærger
sydstaternes hjem og ejendomme. Men den høje, smukke officer, der

drager ind på Selby Hall, er ikke den grusomme krigskarl, som
Lorena havde ventet – tværtimod er hun, der i vrede og had var

beredt på at forsvare sig mod en hel armé, ved at blive erobret af én
eneste nordstatssoldat. "Lorena" er en mesterlig roman fra de
borgerkrigshærgede amerikanske sydstater. Frank G. Slaughter

skildrer endnu engang en kvinde, der såvel i mod som i kærlighed
fængsler læseren fra første til sidste side. Frank G. Slaughter (1908-
2001) var en amerikansk forfatter, hvis bøger er blevet solgt i mere
end 60 millioner eksemplarer på verdensplan. Slaughter var kendt for

at bruge sit eget erhverv (medicin) som inspiration til meget af
indholdet i sine romaner. Han fik sin litterære debut med romanen
"That None Should Die" i 1941 (oversat til dansk i 1942 under titlen



"Ingen må dø"), og skrev efterfølgende mere end 50 bøger, både
skøn- og faglitteratur. Flere af hans værker blev efterfølgende

filmatiseret; heriblandt "Sangaree" og "Doctor‘s Wives". Slaughter
skrev fem bøger under pseudonymet C.V. Terry.
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