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Det glemte brev Jillian Cantor Hent PDF "En fantastisk page-turner." - New York Magazine I Østrig i 1938

må den unge Kristoff overtage sin jødiske mesters virke med at lave frimærker til tyskerne, da mester
forsvinder under Krystalnatten. Selv om Kristoff sætter sit liv på spil, hjælper han den østrigske

modstandsbevægelse med at lave falske identitetspapirer til jødiske familier. Da han midt i krigens brutale

kaos forelsker sig hovedkulds i mesters datter Elena, må han finde en måde at redde hende og sig selv på.　 I

1989 i Los Angeles støder Katie Nelson på sin fars frimærkesamling og sender den til vurdering hos
eksperten Benjamin, som opdager et sjældent østrigsk frimærke fra 1940'erne på et brev, der aldrig er blevet
afsendt. Katies far har Alzheimer's, så for at finde svar på, hvor det mystiske brev kommer fra, rejser Katie til
Berlin, hvor muren netop er faldet. Her bliver hun konfronteret med en familiehistorie fuld af lidenskab og

tragedie, der går på tværs af kontinenter og generationer.　 "Opløftende på trods … til læsere, der holder af at

læse om anden verdenskrig." – Library Journal "Cantor væver dygtigt fortællingen om to forskellige verdener
sammen. Det glemte brev er en rørende historie om kærlighed, opofrelse og mod." – Shelf Awareness
"Håbefuld og gribende." - Booklist "Velskrevet historiefortælling og sympatiske karakterer." – Kirkus

 

"En fantastisk page-turner." - New York Magazine I Østrig i 1938 må
den unge Kristoff overtage sin jødiske mesters virke med at lave
frimærker til tyskerne, da mester forsvinder under Krystalnatten.
Selv om Kristoff sætter sit liv på spil, hjælper han den østrigske

modstandsbevægelse med at lave falske identitetspapirer til jødiske
familier. Da han midt i krigens brutale kaos forelsker sig hovedkulds
i mesters datter Elena, må han finde en måde at redde hende og sig
selv på.　 I 1989 i Los Angeles støder Katie Nelson på sin fars

frimærkesamling og sender den til vurdering hos eksperten
Benjamin, som opdager et sjældent østrigsk frimærke fra 1940'erne
på et brev, der aldrig er blevet afsendt. Katies far har Alzheimer's, så
for at finde svar på, hvor det mystiske brev kommer fra, rejser Katie



til Berlin, hvor muren netop er faldet. Her bliver hun konfronteret
med en familiehistorie fuld af lidenskab og tragedie, der går på tværs
af kontinenter og generationer.　 "Opløftende på trods … til læsere,

der holder af at læse om anden verdenskrig." – Library Journal
"Cantor væver dygtigt fortællingen om to forskellige verdener
sammen. Det glemte brev er en rørende historie om kærlighed,
opofrelse og mod." – Shelf Awareness "Håbefuld og gribende." -

Booklist "Velskrevet historiefortælling og sympatiske karakterer." –
Kirkus

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Det glemte brev&s=dkbooks

