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Skyggespil Marianne Toxboe Hent PDF 1. bind i serien om Maja Niemann der under den tyske besættelse
forelsker sig i en tysk soldat og stemples som tyskertøs.

Odense August 1943: Oprøret mod den tyske besættelsesmagt og den danske samarbejdspolitik igangsætter
en klapjagt på værnemagere og tyskertøser. For den 17-årige, Maja Niemann, og hendes familie får

begivenhederne skelsættende konsekvenser og Majas forelskelse i en tysk officer bliver fatal. Forfulgt, flygter
hun til København og flytter ind hos sin faster. Sommeren i København bliver varm i mere end én forstand.
Maja konstaterer, at hun er gravid, og da fasteren arresteres, tvinges hun til at forlade København. Maja må se

i øjnene, at en fremtid som enlig mor til en uægte tyskerunge, vil stemple og ødelægge både hendes og
barnets fremtid. Som fødslen nærmer sig, bliver de valg hun stilles over for mere og mere uopsættelige.

 

1. bind i serien om Maja Niemann der under den tyske besættelse
forelsker sig i en tysk soldat og stemples som tyskertøs.

Odense August 1943: Oprøret mod den tyske besættelsesmagt og den
danske samarbejdspolitik igangsætter en klapjagt på værnemagere og
tyskertøser. For den 17-årige, Maja Niemann, og hendes familie får
begivenhederne skelsættende konsekvenser og Majas forelskelse i en

tysk officer bliver fatal. Forfulgt, flygter hun til København og
flytter ind hos sin faster. Sommeren i København bliver varm i mere
end én forstand. Maja konstaterer, at hun er gravid, og da fasteren

arresteres, tvinges hun til at forlade København. Maja må se i øjnene,
at en fremtid som enlig mor til en uægte tyskerunge, vil stemple og
ødelægge både hendes og barnets fremtid. Som fødslen nærmer sig,

bliver de valg hun stilles over for mere og mere uopsættelige.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Skyggespil&s=dkbooks

