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Sandflugt Mette Winge Hent PDF Mødet med den smukke og sympatiske englænder Nigel puster liv i Lise
Sejersens grå og triste tilværelse, der er gået stødt nedad i årevis. Derfor er Lise også villig til at se gennem
fingre med de foruroligende sider, Nigel udviser, og de hemmeligheder, der manifesterer sig omkring ham i
større og større antal. Nigel er kommet til Danmark i et mystisk politisk ærinde og efterhånden vækker han
også kriminalpolitiets opmærksomhed. Lises barndomsveninde Marion bliver mere og mere bekymret for

hende. Men da Lises bortforklaringer endelig slipper op, sidder hun allerede fanget i den gådefulde
fremmedes spind, som hun hverken kan forklare eller forstå... Mette Winge (f. 1937) debuterede i 1988 med
"Skriverjomfruen. En guvernanteroman" og har siden da udgivet et væld af romaner til både børn, unge og

voksne. Mette Winge bevæger sig inden for forskellige genrer såsom den historiske roman, krimi og
faglitteratur.
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