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Den rejsende Diana Gabaldon Hent PDF Tredje bind i romanserien, der på verdensplan er solgt i flere end 25

millioner eksemplarer og er blevet tv-filmatiseret. En dramatisk, romantisk historie med den engelske
sygeplejerske Claire Randall som gennem-ående hovedperson. Da hun er på bryllupsrejse i det skotske
højland i 1945, går hun igennem en kløvet sten i en oldtidsstenkreds. Det sender hende på en tidsrejse til
1743, hvor hun havner midt i en skotsk klan og inddrages i farefyldte, fandenivoldske eventyr. Nu i 3. bind
viser det sig, at Jamie Fraser – på trods af sine anstrengelser for det modsatte – ikke døde på slagmarken ved
Culloden. Det er han ikke glad for. Claire, der nu er tilbage i det tyvende århundrede, får også et chok, da hun
finder ud af, at Jamie overlevede. Men det er hun – i modsætning til Jamie – meget glad for. Filmatiseringen

kan ses på Viaplay og Netflix.
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