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Manden, der kom tilbage Willy Corsari Hent PDF Efter Anden Verdenskrig langt om længe er til ende, vender
den unge Sigurd Gren hjem til sin hollandske landsby, som har dannet rammen om hans sødeste

barndomsminder. Men landsbyen er ganske forandret. De mennesker, der før levede side om side i venskab og
fred, er nu bitre fjender, og det er ikke til at regne ud, hvad der er sket imellem dem. Alligevel giver Sigurd

sig til at undersøge, hvad der er sket i løbet af de skyggeindhyldede år, som har forandret byen så
forfærdeligt, og det, han finder, overrasker ham på det grusomste.

Willy Corsari (1897-1998) var en belgisk forfatter. Hun fik sin litterære debut i 1927 og udgav siden
adskillige romaner helt frem til starten af 1970‘erne. Flere af Willy Corsaris romaner blev oversat til dansk,

heriblandt "Illusion" fra 1953.

 

Efter Anden Verdenskrig langt om længe er til ende, vender den unge
Sigurd Gren hjem til sin hollandske landsby, som har dannet rammen

om hans sødeste barndomsminder. Men landsbyen er ganske
forandret. De mennesker, der før levede side om side i venskab og
fred, er nu bitre fjender, og det er ikke til at regne ud, hvad der er
sket imellem dem. Alligevel giver Sigurd sig til at undersøge, hvad
der er sket i løbet af de skyggeindhyldede år, som har forandret byen
så forfærdeligt, og det, han finder, overrasker ham på det grusomste.

Willy Corsari (1897-1998) var en belgisk forfatter. Hun fik sin
litterære debut i 1927 og udgav siden adskillige romaner helt frem til
starten af 1970‘erne. Flere af Willy Corsaris romaner blev oversat til

dansk, heriblandt "Illusion" fra 1953.
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