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Mot snapphanegränsen Jan Linders Hent PDF Livet nära snapphanegränsen i 1600-talets Sverige var svårt.
Kriget böljade ständigt fram och tillbaka, och spred sin svarta död och förstörelse varthän det nådde. Sex

människoöden sammanflätas en dag när de alla bestämmer sig för att lämna sitt vanliga liv, och bege sig mot
gränsen till Danmark för att ansluta sig till snapphanarnas kamp. Kärleken driver en skogsbonde att lämna sitt

olyckliga äktenskap och ge sig iväg med en värdshuspiga. Andra lämnar sitt trygga hem på grund av
äventyrslusta, eller på grund av orättvisor som de utsatts för. I de halländska skogarna påbörjas deras

farofyllda resa, samtidigt som en grupp danska officerare är ute för att förbereda en ny attack på den svenska
fienden i norr.

Jan Linders är en svensk spänningsförfattare i världsklass. I hans hyllade romaner placeras karaktärerna ofta i
omöjliga mysterier och faror i en halsbrytande fart, ofta med det skånska landskapet som bakgrund.
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