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Soldaten og Jenny Peter W. Bredahl Hent PDF Forlaget skriver: Robert er hjemme på ´leave´ efter en
dramatisk episode i Helmand, der kostede hans bedste ven livet. 21 dage skal han have til at gå i København,

21 dage, der burde byde på glædelige gensyn. Men Robert slås med sorg over tabet af vennen og med
skyldfølelse. Han befinder sig i en alvorlig identitetskrise.

Et andet sted i København er Jenny. Hun har styr på livet og studierne og arbejder på Livlinen som frivillig
rådgiver, men under overfladen ligger fortidens spøgelser fra barndommens Vendsyssel på lur, og i den anden

ende af røret er en soldat, hvis historie formår at røre hende.

Der er langt fra den danske modstandskamp med dens heroiske skildringer - f.eks. efterkrigsfilmen Soldaten
og Jenny - til Peter Bredahls psykologiske roman med samme titel om liv og skæbner i det lille krigsførende -

og krigshærgede land - som er Peter Bredahl og vores.
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episode i Helmand, der kostede hans bedste ven livet. 21 dage skal
han have til at gå i København, 21 dage, der burde byde på glædelige

gensyn. Men Robert slås med sorg over tabet af vennen og med
skyldfølelse. Han befinder sig i en alvorlig identitetskrise.

Et andet sted i København er Jenny. Hun har styr på livet og
studierne og arbejder på Livlinen som frivillig rådgiver, men under
overfladen ligger fortidens spøgelser fra barndommens Vendsyssel på
lur, og i den anden ende af røret er en soldat, hvis historie formår at

røre hende.

Der er langt fra den danske modstandskamp med dens heroiske
skildringer - f.eks. efterkrigsfilmen Soldaten og Jenny - til Peter

Bredahls psykologiske roman med samme titel om liv og skæbner i
det lille krigsførende - og krigshærgede land - som er Peter Bredahl

og vores.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Soldaten og Jenny&s=dkbooks

