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Efter mørke Pernille Juhl Hent PDF ’Efter mørke’ er en bevægende kærlighedsroman og en selvstændig
fortsættelse til ’Når solen står højest’. Bogen skildrer den dystre tid under besættelsen, hvor danskerne
rykkede tættere sammen og fandt ekstra overskud til at hjælpe hinanden. Familien gennemgår adskillige
prøvelser og glæder sig sammen med millioner af landsmænd, da de får friheden tilbage. Det er ikke lige

nemt for alle familiemedlemmer at få hverdagen til at fungere. Mørket truer med at opsluge alt. ’Efter mørke’
er en handlingsmættet familiekrønike, som beskriver et stykke spændende Danmarkshistorie i ’40’erne. Vi
oplever familiens menneskelige og sårbare sider i en tid, hvor alting enten er sort eller hvidt. Bogen er den 3.
i serien om familien Andersen. Om ’Når solen står højest’ skrev: Folkebladet, Arne Mariager: ”En rigtig god

gammeldags familieroman”. Dansk Biblioteks Center, Jette Landager: ”Jeg blev mindet om tv-serien
Matador”.

 

’Efter mørke’ er en bevægende kærlighedsroman og en selvstændig
fortsættelse til ’Når solen står højest’. Bogen skildrer den dystre tid
under besættelsen, hvor danskerne rykkede tættere sammen og fandt

ekstra overskud til at hjælpe hinanden. Familien gennemgår
adskillige prøvelser og glæder sig sammen med millioner af

landsmænd, da de får friheden tilbage. Det er ikke lige nemt for alle
familiemedlemmer at få hverdagen til at fungere. Mørket truer med
at opsluge alt. ’Efter mørke’ er en handlingsmættet familiekrønike,
som beskriver et stykke spændende Danmarkshistorie i ’40’erne. Vi
oplever familiens menneskelige og sårbare sider i en tid, hvor alting

enten er sort eller hvidt. Bogen er den 3. i serien om familien
Andersen. Om ’Når solen står højest’ skrev: Folkebladet, Arne
Mariager: ”En rigtig god gammeldags familieroman”. Dansk

Biblioteks Center, Jette Landager: ”Jeg blev mindet om tv-serien



Matador”.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Efter mørke&s=dkbooks

