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Dødscellen i Maribo Kloster Erik Volmer Jensen Hent PDF Umiddelbart efter reformationen i Danmark
oprettes Birgittinerklosteret for nonner, der skal leve deres liv komplet afsondret fra resten af verdenen.
Bryder nonnerne nogen af klosterets regler straffes de på hårdeste vis – blandt andet ved indemuring.

"Dødscellen i Maribo Kloster" er historien om Annas far, der for at forhindre ægteskabet mellem sin datter og
den unge Johan Bringe, får Anna anbragt på klosteret i Maribo. Den anden del af farens snedige plan er at
sende Johan til Moskva, hvor det er meningen, at han under mystiske omstændigheder skal forsvinde. Faren

vil gøre alt for at holde de to elskende fra hinanden.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Den danske forfatter Erik Volmer Jensen (1912-1993) fik sin litterære bogdebut i 1941 med værket "I
junglens dyb", der blev udgivet under pseudonymet Martin South. Han udgav herefter et væld af spændende
bøger, der ofte er hensat til fjerne egne og tider. Erik Volmer Jensen har blandt andet udgivet titlerne "Den
sorte død" (1943), "Det blodige kup" (1943) og "Det lyner over Kattegat" (1942). Flere af bøgerne blev

udgivet under forskellige pseudonymer.
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