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Tyskerungen Camilla Läckberg Hent PDF Hvorfor har Erica Falcks mor gemt en medalje fra Anden
Verdenskrig? Det spørgsmål har rumsteret i Ericas hoved, lige siden hun ryddede op på forældrenes loft og
fandt medaljen.
Ericas forhold til sin mor var altid anstrengt. Men nu, fire år efter forældrenes død, er Erica parat til at grave i
fortiden og måske finde ud af, hvad der lå bag morens reserverede facade. Ericas barsel er slut, og Patrik skal
lægge politiarbejdet på hylden for at hellige sig far-rollen og pasningen af den lille derhjemme. Erica har frie
hænder.
Hun opsøger en pensioneret historielærer for at få noget at vide om medaljens oprindelse. Men manden kan
ikke hjælpe hende. To dage senere bliver han myrdet. Vidste han mere, end han fortalte Erica, og har det
noget med medaljen at gøre?
Erica begynder sin egen efterforskning og går på loftet igen for at finde morens gamle dagbøger frem. Tråd
for tråd trævler hun historien om en ung piges turbulente tilværelse under Anden Verdenskrig op. En historie,
der tegner et andet billede af moren, end det Erica kender, og kaster lange skygger over Ericas familie.
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Verdenskrig? Det spørgsmål har rumsteret i Ericas hoved, lige siden
hun ryddede op på forældrenes loft og fandt medaljen.
Ericas forhold til sin mor var altid anstrengt. Men nu, fire år efter
forældrenes død, er Erica parat til at grave i fortiden og måske finde
ud af, hvad der lå bag morens reserverede facade. Ericas barsel er
slut, og Patrik skal lægge politiarbejdet på hylden for at hellige sig
far-rollen og pasningen af den lille derhjemme. Erica har frie
hænder.
Hun opsøger en pensioneret historielærer for at få noget at vide om
medaljens oprindelse. Men manden kan ikke hjælpe hende. To dage
senere bliver han myrdet. Vidste han mere, end han fortalte Erica, og
har det noget med medaljen at gøre?
Erica begynder sin egen efterforskning og går på loftet igen for at
finde morens gamle dagbøger frem. Tråd for tråd trævler hun
historien om en ung piges turbulente tilværelse under Anden
Verdenskrig op. En historie, der tegner et andet billede af moren, end
det Erica kender, og kaster lange skygger over Ericas familie.
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