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Hyrder på bjerget Anne Fortier Hent PDF Danske Anne Fortier debuterede i 2005 med romanen HYRDER PÅ
BJERGET. I den flytter Marie ind hos sin onkel, der er fysikprofessor og noget af en særling. Ydermere

foregår der mærkelige ting i huset, hvor personer dukker op på de underligste tidspunkter, og Marie finder ud
af, at onkelen er involveret i en hemmelig loge, der har en mission. Men hvilken? Med et er Marie involveret

i en række hæsblæsende og uventede begivenheder.

 

I 2010 udkom Anne Fortiers anden roman, JULIE, på dansk. Den blev i sin oprindelse skrevet på amerikansk,
da forfatteren siden 2002 har boet skiftevis i Canada og USA. JULIE er solgt til udgivelse i mere end 30

lande, og herhjemme har romanen, der dels foregår i Siena i 1340 og dels i Siena i nutiden med tragedien om
Romeo og Julie som den dramatiske fællesnævner, rundet et samlet trykoplag på 25.000 eksemplarer.
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