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BESKRIVNING

Marie Bennetts debutroman är ett storslaget drama om Sverige under andra världskriget -om vänskap,
kärlek, uppror och svek - och om hur krig kan påverka ett neutralt land.Sverige, 1940. Andra världskriget
rasar i Europa och nygifte Georg Lindkvist blir inkallad för att försvara gränsen mot Finland. Han hamnar
i ett militärläger i Norrbotten, där han inte bara måste överleva temperaturer på minus 40 utan också ett
sadistiskt befäl. Händelserna i lägret leder till uppror och blodspillan och till att Georg slutligen blir
internerad på falska grunder.Våren 1943 blir Georgs övergivna fru Kerstin vän med den gåtfulla Viola
hemma i Malmö. Trots sina olikheter kommer de varandra nära, och så småningom inleder de en
passionerad kärleksrelation. Men den glamorösa Viola bär på många hemligheter och ibland försvinner
hon utan förklaring. Kerstins osäkerhet förvandlas med tiden till brinnande svartsjuka och hon börjar leta
efter bevis på Violas otrohet. Men de dubbla lojaliteter hon upptäcker sträcker sig mycket längre än hon
kunnat ana och innebär en fara för henne själv.När Georg återvänder hem efter fyra år plågas han av
minnena från Svartnäset. Han försöker anpassa sig till sitt gamla liv, men med stämpeln ?samhällsfiende?
på sig är det inte lätt. Medan Georg drömmer om hämnd, plågas Kerstin av hur relationen med Viola tog
en ände med förskräckelse. Ganska snart upptäcker hon att någon följer efter henne. Någon som känner till
hennes och Violas förbjudna kärlek och som hotar att avslöja sanningen. För att kunna gå vidare och ha en
chans att rädda sitt äktenskap, måste både Kerstin och Georg göra upp med det förflutna.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Luxury Room & Suites | 5 Star Accommodation Geneva

Hotell D'Angleterre Köpenhamn - 5-stjärnigt hotell. D'Angleterre är ett 5-stjänigt boende, som är beläget
ca 28 km från Lilla Torg. Hotellet renoverades 2012 ...

Angleterre Hotel - Wikipedia

Hotell D'Angleterre Köpenhamn - 5-stjärnigt hotell. D'Angleterre ligger 4,7 km från Bella Center
Copenhagen och erbjuder 24-timmars reception, 24-timmars ...

Luksus 5 Stjernet Hotel i København | D' ANGLETERRE

Se våra erbjudanden för Hotel Angleterre i Paris. Hittar du hotellet till ett lägre pris någon annanstans så
matchar vi det genom vår prisgaranti.
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HOTELL ANGLETERRE

https://www.bo-fi.club/?p=HOTELL%20ANGLETERRE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=HOTELL%20ANGLETERRE&ln=se

	Hotell Angleterre PDF E-BOK
	Care Santos
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	HOTELL ANGLETERRE



