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Befriet Catharina Ingelman-Sundberg Hent PDF Året er 1395, og i Stockholm kæmper tyskere, danskere og
svenskere om magten, mens pirater hærger i Østersøen og på Gotland. Da det tyske Hansa-forbund

eksproprierer Anne Persdotters handelsfirma, er hun nødt til at rejse til Bergslagen og begynde helt forfra for
at kunne forsørge sig selv og sine børn. Her møder hun den italienske købmand Leonardo, og sammen

begiver de sig mod Konstantinopel for at sælge en værdifuld last kobber. Det bliver imidlertid en farefuld
rejse. Østersø-piraterne ligger på lur, og Anne må opbyde al sin sundhed og viljestyrke for at overleve. Befriet

er sidste bog i trilogien om Anne Persdotter, som vi tidligere har mødt i romanerne Brændemærket og
Forfulgt. Anne er en farverig kvinde, der manøvrerer i en mandsdomineret verden med list og østrogen.

Personerne får ikke rigtig dybde, men til gengæld er der fart på historien, og spændingskurven holder på både
historiens udvikling og ikke mindst Annes kærlighedsliv. Den historiske baggrund virker troværdig … Bogen
er en historisk roman med en stærk kvindefigur i 1300-tallets Sverige. Spændingskurven og den historiske
baggrund holder på trods af lidt svage personskildringer. Rikke Bruun, lektør. Der er det hele: En farlig
sørøver, en smuk helt, der oven i købet er heltemodig, en ond heks der gør hvad hun kan for at ødelægge

Annes liv og et billede af en urolig, hård og spraglet samtid. Bogvægten
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