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Forsoning Patrick Flanery Hent PDF I sin frodige og afsondrede have i Cape Town beslutter den
verdensberømte forfatter Clare Wald sig for at konfrontere sit eget liv. Til alles overraskelse vælger hun at få
den unge og ukendte Sam Leroux til at skrive sin biografi. Men er Clare sandfærdig? Er hun medskyldig i de
forbrydelser, som stadig kaster skygger over Sydafrika? Var hun bøddel eller offer dengang – eller begge

dele? Og forbrydelserne mod hendes familie – er de virkelige?

Som Sam og Clare bevæger sig ind i fortællingen, begynder Clare at søge forsoning, tilgivelse. For sin
forsvundne datter og den søster, hvis undergang hun måske var skyld i. Og i den historie, hun fortæller, hvor

sandheden ligger skjult i en glimtende fiktion, finder også Sam det mørke, hans historie opstod af.

Forsoning er en litterær spændingsroman om de skygger, apartheid efterlod, om konsekvenserne af censur og
om det mørke, der omgiver Sydafrikas nære fortid. En fortælling om skyld og om den slags valg, der forfølger

én resten af livet.
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verdensberømte forfatter Clare Wald sig for at konfrontere sit eget
liv. Til alles overraskelse vælger hun at få den unge og ukendte Sam
Leroux til at skrive sin biografi. Men er Clare sandfærdig? Er hun
medskyldig i de forbrydelser, som stadig kaster skygger over

Sydafrika? Var hun bøddel eller offer dengang – eller begge dele? Og
forbrydelserne mod hendes familie – er de virkelige?

Som Sam og Clare bevæger sig ind i fortællingen, begynder Clare at
søge forsoning, tilgivelse. For sin forsvundne datter og den søster,
hvis undergang hun måske var skyld i. Og i den historie, hun

fortæller, hvor sandheden ligger skjult i en glimtende fiktion, finder
også Sam det mørke, hans historie opstod af.

Forsoning er en litterær spændingsroman om de skygger, apartheid
efterlod, om konsekvenserne af censur og om det mørke, der

omgiver Sydafrikas nære fortid. En fortælling om skyld og om den
slags valg, der forfølger én resten af livet.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

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

