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Forår for morderne Philippe Jarbinet Hent PDF Forlaget skriver: Helena og hendes følge flygter over de
snedækkede bjerge med det direkte mål at krydse grænsen og vende tilbage til Montsegur. I den sidste uge
har de været forfulgt af landevejsrøvere, der arbejder for Calimala, og de er langt fra sikre på at have rystet
dem af sig. Frygtsomme kæmper de sig med store vanskeligheder frem gennem kraftige snestorme. Pludselig
falder Jordan sammen, alvorligt såret. De er blevet indhentet! Netop da de alle synes fortabt, dukker Isarn,
som de troede død, op igen. Ud over at redde deres liv vil han føre dem frem til deres mål. Men Firenze

summer af sammensværgelser, og mange hoveder vil rulle. Eventyrerne med den smukke
retfærdighedsforkæmper baronesse Helena af Lorac når med dette bind et foreløbigt højdepunkt, der runder et

forløb i serien af. Men den smukke Helenas eventyr vil blive fortsat i en ny cyklus, der efter sigende er
mindst lige så spændende.
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