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Fred og ro Ane-Marie Kjeldberg Hent PDF Danske Miriam forelsker sig i den tavse Hannes. Hans tyske
accent drager hende, og alt hvad han ikke har ord for, siger han med kroppen. Han forfører hende helt til
Sønderjylland, hvor de flytter ind i en længe på svigerforældrenes gård, Unter den Linden. På gården ånder
alt fred og ro, mens kaffen brygger og kagen er i ovnen. Under overfladen lurer dog mange års fortielser af
forræderi, skyld og krænkelse. Glansbilledet krakelerer for hvert skeptisk spørgsmål Miriam stiller sin nye
familie. Fred og ro er en roman om familiehemmeligheder, der trækker spor generation efter generation. Det
er også en historie om det tyske mindretal i Danmark og om at føle sig fremmed i det land, man bor i. Ane-
Marie Kjeldberg er født i 1960 i Silkeborg. Foruden forfatter står der redaktør og skrivecoach på hendes cv.
Hun har udgivet fire skønlitterære værker og tre håndbøger og blogger om sit liv som forfatter. "Fred og ro er

en supersaftig familie- og historieroman." – Bent Otto Hansen, Litteraturmagasinet Sentura
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