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Året er 1348 – Den Sorte Død gør sit indtog i England. Ingen kender til sygdommen, ingen ved, hvordan den
spredes, og hvor hurtigt den dræber. Kirken proklamerer, at sygdommen er Guds straf over mennesker, der
lever syndige liv, men den usædvanligt veluddannede og selvstændige Lady Anne går imod kirken og
forsøger at beskytte det lille samfund, Develish, på andre måder end ved bodsgerninger og bønner. Hun
skaber sig fjender, deriblandt sin egen datter, men også venner blandt tyende og fæstebønder, og hendes

beslutninger kommer til at kræve mod, udholdenhed og opfindsomhed.
DE SIDSTE TIMER er en medrivende historisk roman.

Med Lady Anne af Develish har vi fået en ny stærk heltinde – en handlekraftig leder, en frelsende engel og en
kætter.

”En fascinerende indføring i en katastrofal tid, og frem for alt et vidunderligt vidnesbyrd om den
menneskelige ånds styrke. Jeg blev fanget fra første side.” JULIAN FELLOWES (forfatter til romanen

Belgravia og manden bag Downton Abbey)  

”Det kan godt være, Minette Walters har skiftet genre, men hun har ikke mistet den største gave en forfatter
kan have – evnen til at skabe personer, der vækker læserens interesse, og evnen til at skabe et plot, der holder
opmærksomheden fanget. De sidste timer er en gribende og original roman.” BBC HISTORY MAGAZINE  

”Det er mesterligt gjort, når Walters subtilt og dygtigt skildrer lidelsen og den uorden, det skaber i et feudalt
samfund, når en livstruende sygdom rammer, og Gud tilsyneladende er gået fra forstanden. Som i hendes

bedst sælgende spændingsromaner, er det psykologiske drama gribende.” DAILY MAIL

Minette Walters er internationalt kendt og anerkendt som forfatter til en lang række spændingsbøger. Hun er
blevet tildelt flere prestigefulde priser deriblandt Edgar Allan Poe Awarden og hele to CWA Gold Daggers.
Hun bor i området Dorset det sydøstlige England. Hun har holdt 10 års pause og er nu tilbage fuld af vitalitet

og fortælleglæde.
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