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Efterspillet Rhidian Brook Hent PDF Hamborg 1946. Britiske oberst Lewis Morgan er netop flyttet til byen
for at forestå genopbygningen af den britiske zone i Hamborg efter krigen. Med sig har han sin familie,

sønnen Edmund og hustruen Rachel, der stadig er mærket af krigen. Rachel er i stor sorg over at have mistet
sin anden søn i krigen. Sammen flytter familien ind i et hus, der skal fraflyttes af en tysk familie. Obersten
insisterer imidlertid på, at den tyske familie, en tysk enkemand og hans dybt traumatiserede og meget

mærkelig datter, bliver boende i huset sammen med dem. Og det er ikke ukompliceret, når to så forskellige og
hårdt plagede familier skal leve sammen på det tidspunkt, hvor alt skal starte forfra. Rhidian Brooke (1964)

har skrevet tre romaner og har siden 2005 har han skrevet screenplays til både tv og film. Han har fået
adskillige priser, bl.a. the Somerset Maugham Award og Betty Trask Award.

 

Hamborg 1946. Britiske oberst Lewis Morgan er netop flyttet til
byen for at forestå genopbygningen af den britiske zone i Hamborg

efter krigen. Med sig har han sin familie, sønnen Edmund og
hustruen Rachel, der stadig er mærket af krigen. Rachel er i stor sorg
over at have mistet sin anden søn i krigen. Sammen flytter familien
ind i et hus, der skal fraflyttes af en tysk familie. Obersten insisterer
imidlertid på, at den tyske familie, en tysk enkemand og hans dybt
traumatiserede og meget mærkelig datter, bliver boende i huset

sammen med dem. Og det er ikke ukompliceret, når to så forskellige
og hårdt plagede familier skal leve sammen på det tidspunkt, hvor alt
skal starte forfra. Rhidian Brooke (1964) har skrevet tre romaner og
har siden 2005 har han skrevet screenplays til både tv og film. Han
har fået adskillige priser, bl.a. the Somerset Maugham Award og

Betty Trask Award.
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