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Kvinderne på slottet Jessica Shattuck Hent PDF Tre kvinder, alle hjemsøgt af fortidens hemmeligheder.

Umiddelbart efter Anden Verdenskrigs afslutning vender Marianne von Schneesingen tilbage til det forfaldne
slot, hvor hun før krigen afholdt store fester for den tyske overklasse. Marianne er enke efter en

modstandsmand, og hun har lovet at samle andre enker efter modstandsfolk på slottet. Men Marianne opdager
snart, at verden har ændret sig i en grad, hun ikke troede mulig.

Kvinderne på slottet er en fængslende og stemningsfyldt fortælling fra en af historiens mest turbulente
perioder. Romanen giver et dramatisk og nuanceret portræt af krigen og dens menneskelige konsekvenser.

Den amerikanske forfatter Jessica Shattuck har både skrevet skønlitteratur, der er blevet udgivet i bogform
såvel som i anerkendte tidsskrifter som The New Yorker og The Tampa Review, og artikler, der er blevet trykt

i The New York Times og The Boston Globe. Hendes historiske roman "Kvinderne på slottet" har længe
ligget på New York Times‘ bestsellerliste.

"Hvis du elsker historisk fiktion, er denne roman et must." - Newsweek
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