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Når tavshed taler Regitze Schr\u00f8der Hent PDF Lucia sidder på plejehjem, lænket til sin kørestol, fortabt i
sine minder om manden Andreas. En gang om ugen kommer datteren, Clara, på besøg. En dag finder hun
blandt morens gemmer en lille sypude. Indeni er skjult en håndfuld uniformsknapper fra en Waffen SS-
uniform. Da Clara konfronterer sin mor, nægter Lucia at tale om det, og Clara er tvunget til selv at finde

sandheden ved at tage til Paris og opsøge kvinden Sarah. Langsomt oprulles en historie om
familiehemmeligheder og dramatiske valg, der trækker trade helt fra Anden Verdenskrig og langt op i
nutiden. "Når tavshed taler" er historien om den karismatiske Andreas og de tre kvinder, der er uløseligt

knyttet til ham og til hinanden på tværs af tid og alder. Hustruen Lucia, elskerinden Sarah og datteren Clara,
der vokser op i skyggen af mareridtet og sætter sig for at bryde tavsheden. Romanen udkom første gang i

2012 på det franske forlag France-Empire under titlen "Quand le silence parle". De franske anmeldere skrev:
„En overraskende debutroman. Sproget flyder i hurtigt tempo, og teksten er dybt menneskelig og
kompromisløs. Forfatteren holder sig på sporet, trofast over for livets valg og forpligtigelser. Denne

debutroman er et sandt øjeblik af sjælefred og lykke." – La Marne „En litterær roman, der er veldokumenteret
– forfatteren har gjort et stort historisk researcharbejde." – L’Union
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overraskende debutroman. Sproget flyder i hurtigt tempo, og teksten
er dybt menneskelig og kompromisløs. Forfatteren holder sig på
sporet, trofast over for livets valg og forpligtigelser. Denne

debutroman er et sandt øjeblik af sjælefred og lykke." – La Marne
„En litterær roman, der er veldokumenteret – forfatteren har gjort et

stort historisk researcharbejde." – L’Union

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Når tavshed taler&s=dkbooks

