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De sidste timer Minette Walters Hent PDF Året er 1348 – Den Sorte Død gør sit indtog i England. Ingen
kender til sygdommen, ingen ved, hvordan den spredes, og hvor hurtigt den dræber.

Kirken proklamerer, at sygdommen er Guds straf over mennesker, der lever syndige liv, men den usædvanligt
veluddannede og selvstændige Lady Anne går imod kirken og forsøger at beskytte det lille samfund,

Develish, på andre måder end ved bodsgerninger og bønner.
Hun skaber sig fjender, deriblandt sin egen datter, men også venner blandt tyende og fæstebønder, og hendes

beslutninger kommer til at kræve mod, udholdenhed og opfindsomhed.

I DE SIDSTE TIMER følger vi bønderne, trællene og tjenestefolkene omkring godset Develish i Dorsetshire,
da katastrofen indtræffer, og folk begynder at dø som fluer. Den selvstændige, modige og usædvanligt
veluddannede Lady Anne af Develish træffer en række afgørende og dristige beslutninger, der måske vil

redde det lille samfund fra bylder og smertefuld død.

Maria Stokholm læser og passer perfekt til Walters’ elegante og medrivende historie, som også handler om,
hvordan uvidenhed om renlighed, medicin og verden uden for har indflydelse på de beslutninger, der træffes,
og hvordan religionen på dette tidspunkt har udtalt magt over menneskers opfattelse af mening, skyld og

straf, liv og død.
Maria Stokholm er en erfaren indlæser og har indlæst lydbøger i de fleste genrer lige fra Margaret Atwood til

Leif Davidsen, fra Christian Mørk til Jojo Moyes.
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beslutninger, der træffes, og hvordan religionen på dette tidspunkt

har udtalt magt over menneskers opfattelse af mening, skyld og straf,



liv og død.
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