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Borgerkrigen mellem Nord og Syd er ovre - frihed for nogen, fangenskab for andre! Josephine Weatherly
kæmper for at samle stumperne af sit liv, da hendes familie vender tilbage til deres Virginia plantage. Men
livets realiteter efter krigen kan ikke fornægtes: Hendes hjem og jord er ikke andet end en skal af deres
tidligere storhed; hendes far er død, og det samme er hendes bror, som var opdraget til at skulle overtage
plantagen, og hendes anden bror, Daniel, er vendt hjem bitter og brudt. Josephine indser snart, at det
privilegerede liv hun engang havde, nu er slut, og livet nu handler om den daglige overlevelse - og hun må
erkende, at Lizzie, en af de få tilbageværende tjenere, er den, som hun må stole på, kan lære hende alt, hvad
hun behøver at vide. Josephines mor lover, at hun vil genopbygge plantagen.... Men hun er fuld af bittert had.
Så spørgsmålet er - om håb, og en sønderslidt tro på Gud, kan overleve midt i ødelæggelserne? Dette er en ny
roman af bestsellerforfatter Lynn Austin. Ved at sammenvæve historierne om tre kvinder - datter, mor og
frigivet slave - i en medrivende fortælling, bringer Lynn Austin på bedste vis historien til live omkring de
svære år ved Borgerkrigens afslutning og den efterfølgende genopbygning.
Nyt under Pointer til salg og hvalp. Med en varmepumpe kan du spare energi, hvis du opvarmer med olie
eller el og bor i et område uden fjernvarme eller naturgas. Så kunne det være, at man skulle kigge med på
linket, som man. At give pelse helt nyt design og et helt nyt liv er et af Rie's store speciale.

Klinkbeklædning, Kalmarbrædder og terassebrædder. Alt sammen finder du herpå siden. Her får du
nyheder, tv, reportager og dybdegående analyser om dansk erhvervsliv. a.
dk finder du troværdig viden om mad og måltider, opskrifter, nyheder og officielle anbefalinger fra
Fødevarestyrelsen. Tak for dit besøg, det er vi rigtigt glade for.
Alt sammen finder du herpå siden. Masser af mode, skønhed, mad, sundhed, motion og meget mere. NK
Skovservice har specialiseret sig i alt med træ. Tak for dit besøg, det er vi rigtigt glade for. På Netbaby kan
man finde alt, hvad man har brug for at vide, hvis man planlægger en graviditet, er gravid eller har en. Borger.
Søg inspiration her, hvis du skal lave nyt badeværelse. Bliv klogere på vigtige ting som pris, sort og design.

