Gudindetilbederen
Hent bøger PDF

Merete Demant Jakobsen
Gudindetilbederen Merete Demant Jakobsen Hent PDF Forlaget skriver: Den 26-årige Anders vælger at
følges med de mange hundrede politifolk gennem den minebefængte Østersø til tysk fangeskab. For hans
unge kone og lille søn begynder samtidig en tilværelse hos familien i Middelfart, som vil vise sig at rumme
uventede problemer. Midt i alle trængslerne holder denne kærlighed, de nærer til hinanden, håbet i livet.
Hensigten med denne erindringsroman er at vise, at mennesket underlagt fortvivlende forhold kan sejre i det
små, hvis det har nogle værdier, som der er værd at kæmpe for. I de forløbne år har der været for lidt
opmærksomhed på de kvinder, som ikke blot levede i uvisheden, men som skulle fungere så normalt som
muligt for familiens skyld, selvom de vidste, at deres mand, bror, far måske aldrig kom hjem igen. Denne
fortælling handler om de to unge danskere, hvis liv blev kastet ud i krigens rædsler. Det er deres oplevelser,
men vores historie.
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