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Tømrerens datter Martin Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Christine vokser op i den lille landsby Shere i
Surrey. Hendes far er byens tømrer. Christine er en helt almindelig pige og lever et liv, som man nu gjorde i

England i 1300-tallets begyndelse.

I Shere går livet sin vante gang, indtil den unge Christine i 1329 af kærlighed vælger at blive anchoresse.
Hun vier sit liv til Vor Herre og lader sig indmure i kirken - kun med et lille vindue ind til kirkerummet og et
ud til omverdenen. Men i og med at hun lukker sig ude fra verdenen, åbner hun for sluserne til de verdslige

og gejstlige centres magtspil og intriger - og det gør man ikke ustraffet ...

"Martin Jensen formidler sin store viden om middelalderen helt ubesværet og med fin sans for den sigende
detalje og det store overblik. En roman, som på bedste vis forener det underholdende med det oplysende."

Henrik Tjalve, Dagbladet
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