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Den Røde Pimpernel Baronesse Orczy Hent PDF Bogen bag filmene og Broadway musicalen Den Røde
Pimpernel Nitten unge, modige, engelske gentlemen og en frygtløs anfører udgør Den Røde Pimpernels

forbund. De har alle svoret at redde de uskyldige. Deres motto er: Alt for sportens skyld! ”Hvorfor sætter den
røde Pimpernel og alle hans hjælpere livet på spil for mænd og kvinder, de slet ikke kender?” ”For sportens

skyld, fru grevinde,” sagde lord Antony med et drillende smil om munden. ”Vi englændere er ægte
sportsmænd, men i stedet for at jage nogle stakkels harer, så redder vi mennesker fra blodhundenes skarpe
kløer og tænder.” ”Åh, nej, jeg er sikker på, De har et ædlere motiv for deres gode gerninger.” ”Jeg kan kun
tale for mig selv,” sagde lord Antony. ”For mit vedkommende så elsker jeg spændingen ved denne sport, som
altid er en hårsbredde fra den visse død. Tallyho!” Ny oversættelse og uforkortet udgave af Emmuska Orczys
berømte bog om sir Percy Blakeney og hans smukke, unge hustru, Marguerite St. Just. En spændende roman
om kærlighed, ære, mod, forræderi og list under den blodige, franske revolution, hvor tusindvis af mænd,

kvinder og børn døde i guillotinen for en utopisk drøm om Frihed, Lighed og Broderskab.
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