
Drømmen om et nyt liv 2
Hent bøger PDF

Beverly Swerling

Drømmen om et nyt liv 2 Beverly Swerling Hent PDF Det er drømmen om et nyt og lykkeligere liv, der får
søskendeparret Lucas og Sally Turner til at sætte kursen mod 1600-tallets Amerika. Da de ankommer til
Manhattan, får de hurtigt skabt sig et ståsted i samfundet, og både Lucas og Sally er velsignet med

helbredende egenskaber.

Men deres lykke varer kun kort. Intriger, begær og magtkampe skiller de to søskende, og de begynder at
opbygge hver sit imperium. Først årtier senere ser det ud til, at kærligheden atter skal bringe familierne

sammen.

Beverly Swerlings roman er en tryllebindende familiesaga, som følger seks generationers dybe fjendskab,
drømme og kærlighed. Handlingen foregår i New York, og det er byens brogede historie, der danner rammen
om fortællingen. Gennem de to rivaliserende familier følges udviklingen helt tilbage fra dengang, hvor slaver

blev brændt på Wall Street, videre gennem koppeepidemier og helt frem til årene efter borgerkrigen.

Drømmen om et nyt liv er opdelt i to lydbøger. Dette er anden del.

"Drømmen om et nyt liv" er et to bindsværk af den amerikanske best-seller-forfatter Beverly Swerling. Det er
en skæbnefortælling om to konkurrerende familier, der gennem seks generationer forsøger at leve den

amerikanske drøm. En drøm, der konstant udfordres af livets barske realiteter i en tid med epidemier, slavery
og borgerkrig.

Beverly Swerling (1941-2018) var en amerikansk forfatter født i Boston. Beverlyn Swerlings historiske
romaner er blevet 'best-sellere' i USA, og det er netop USA og nationens barske historie, som danner rammen

om de tryllebindende skæbnefortællinger.

 

Det er drømmen om et nyt og lykkeligere liv, der får søskendeparret
Lucas og Sally Turner til at sætte kursen mod 1600-tallets Amerika.
Da de ankommer til Manhattan, får de hurtigt skabt sig et ståsted i
samfundet, og både Lucas og Sally er velsignet med helbredende

egenskaber.

Men deres lykke varer kun kort. Intriger, begær og magtkampe
skiller de to søskende, og de begynder at opbygge hver sit imperium.
Først årtier senere ser det ud til, at kærligheden atter skal bringe

familierne sammen.

Beverly Swerlings roman er en tryllebindende familiesaga, som
følger seks generationers dybe fjendskab, drømme og kærlighed.

Handlingen foregår i New York, og det er byens brogede historie, der
danner rammen om fortællingen. Gennem de to rivaliserende

familier følges udviklingen helt tilbage fra dengang, hvor slaver blev



brændt på Wall Street, videre gennem koppeepidemier og helt frem
til årene efter borgerkrigen.

Drømmen om et nyt liv er opdelt i to lydbøger. Dette er anden del.

"Drømmen om et nyt liv" er et to bindsværk af den amerikanske
best-seller-forfatter Beverly Swerling. Det er en skæbnefortælling

om to konkurrerende familier, der gennem seks generationer forsøger
at leve den amerikanske drøm. En drøm, der konstant udfordres af
livets barske realiteter i en tid med epidemier, slavery og borgerkrig.

Beverly Swerling (1941-2018) var en amerikansk forfatter født i
Boston. Beverlyn Swerlings historiske romaner er blevet 'best-sellere'

i USA, og det er netop USA og nationens barske historie, som
danner rammen om de tryllebindende skæbnefortællinger.
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