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Søstrene fra Thy Maria Helleberg Hent PDF Med Søstrene fra Thy fortsætter Maria Helleberg sin

slægtshistorie, som hun påbegyndte i bestselleren Kvinderne fra Thy. Mariane er lagt i graven, og Marie
Dusines børn er ved at finde fodfæste i et København præget af Anden Verdenskrig. Alle Marie Dusines døtre
er på vej ud i den store verden. De er eksporteret til København, som syder af liv og synd. PH, Josephine

Baker, barer og ugifte mænd. Alt kan gå galt. Da lille Gerda lander i København i april 1940, har hun endnu
ikke set levende billeder fra byen. Men hun er ikke alene. Brødre og søstre fra Thy udvandrer og indhenter
skrækkelige erfaringer. Midt under besættelsen bliver smukke Esther involveret i et passioneret forhold til

den helt forkerte mand. Og så er der frihedskæmperne, der holder til på Heidelberg-baren. For slet ikke at tale
om SS-officerer, værnemagere, jøder og forbyttede børn.
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