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Ravnens rede Leif Davidsen Hent PDF Forlaget skriver: En gotisk spændingsroman om en excentrisk
rigmand på et slot ud for Bretagnes kyst. Susanne Carlsen har brug for penge. Hun er blevet skilt, hun har kun

små freelance-opgaver som journalist - og hun er ikke længere helt ung. Da den danske rigmand Erling
Skjold inviterer hende til sit slot i Frankrig for at skrive hans biografi, siger Susanne ja, selvom tilbuddet

næsten er for godt til at være sandt. Kort efter sin ankomst til Frankrig bliver Susanne kontaktet af en mand,
der efter sigende arbejder for den franske sikkerhedstjeneste, og som har foruroligende oplysninger om Erling

Skjold. Uhyggen stiger i takt med at Susanne i hemmelighed begynder at udforske det mystiske slot -
Ravnens Rede - på egen hånd. Leif Davidsen er journalist og forfatter til en lang række bøger, bl.a.

spændingsromanerne Uhellige alliancer, Den russiske sangerinde, Patriarkens hændelige død og Djævelen i
hullet. Ravnens Rede er en selvstændig roman.
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