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Trilogien om den unge kvinde, Maja Niemann, der under 2 verdenskrig stemples som Tyskertøs, er en
dramatisk fortælling om hendes liv under og efter 2 verdenskrig. Romanerne er fiktive, ingen af karaktererne
har eksisteret i virkeligheden, men fortællingen udspiller sig i en autentisk, historisk ramme. Som sådan
fungerer de både som spændingsromaner, en familiekrønike og en historisk beretning om menneskelivets

dilemmaer og hverdagslivets dramatiske begivenheder under og efter anden verdenskrig.  

Skyggespil foregår i Danmark under den tyske besættelse i årene 1943 til 1945:  

" Tyskertøser! - Feltmadrasser! - Fyr luderne nu! - Landsforrædere!

De højrøstede og aggressive stemmer stod i en underlig kontrast til den lune aften og ellers så fredelige
fyraftenstime foran fabrikken.  En sten fløj gennem luften og smadrede en rude i portvagtens skur."  

Odense, August 1943. Opgøret med danskerne bekvemme og pacifistiske krigshverdag er i gang. De
forandringer der følger, vender op og ned på den syttenårige Maja Niemann liv. Hendes forelskelse i en tysk
officer bliver fatal, da hendes far anklages for værnemageri og klapjagten på "tyskertøserne " går ind. Da
søgelyset pludselig rettes imod hende selv, må hun flygte til København, og flytte ind hos sin faster. Her

udfordres hendes virkelighedsforståelse af nye hemmeligheder og overraskelser. Sommeren 1944 bliver varm
i mere end én forstand. Fasteren arresteres af Gestapos og Maja opdager at hun er gravid. Med udsigt til liv
som enlig mor til en "uægte tyskerunge og til den stempling og sociale deroute, der følger med, fanges hun i
sit livs største dilemma. Skal hun som de fleste andre, der kom i den situation bortadopteres sit barn? De valg

hun tager kommer, på en uventet måde, til at forfølge og forme hendes fremtid.
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Trilogien om den unge kvinde, Maja Niemann, der under 2
verdenskrig stemples som Tyskertøs, er en dramatisk fortælling om
hendes liv under og efter 2 verdenskrig. Romanerne er fiktive, ingen
af karaktererne har eksisteret i virkeligheden, men fortællingen

udspiller sig i en autentisk, historisk ramme. Som sådan fungerer de
både som spændingsromaner, en familiekrønike og en historisk
beretning om menneskelivets dilemmaer og hverdagslivets
dramatiske begivenheder under og efter anden verdenskrig.  

Skyggespil foregår i Danmark under den tyske besættelse i årene
1943 til 1945:  

" Tyskertøser! - Feltmadrasser! - Fyr luderne nu! - Landsforrædere!

De højrøstede og aggressive stemmer stod i en underlig kontrast til
den lune aften og ellers så fredelige fyraftenstime foran fabrikken. 
En sten fløj gennem luften og smadrede en rude i portvagtens skur."  



Odense, August 1943. Opgøret med danskerne bekvemme og
pacifistiske krigshverdag er i gang. De forandringer der følger,
vender op og ned på den syttenårige Maja Niemann liv. Hendes
forelskelse i en tysk officer bliver fatal, da hendes far anklages for
værnemageri og klapjagten på "tyskertøserne " går ind. Da søgelyset
pludselig rettes imod hende selv, må hun flygte til København, og
flytte ind hos sin faster. Her udfordres hendes virkelighedsforståelse
af nye hemmeligheder og overraskelser. Sommeren 1944 bliver varm

i mere end én forstand. Fasteren arresteres af Gestapos og Maja
opdager at hun er gravid. Med udsigt til liv som enlig mor til en

"uægte tyskerunge og til den stempling og sociale deroute, der følger
med, fanges hun i sit livs største dilemma. Skal hun som de fleste
andre, der kom i den situation bortadopteres sit barn? De valg hun
tager kommer, på en uventet måde, til at forfølge og forme hendes

fremtid.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

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

