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Svanesang Marcia Willett Hent PDF Den engelske succesforfatterinde tager læseren med på en medrivende
rejse til en lille by i udkanten af Dartmoor-hedelandskabet, hvor beboerne i slås med hver deres problemer.
Mattie har inviteret sin ven Tim til at slå sig ned i et af de huse, hendes familie ejer ved Dartmoor. Han har
pludselig sagt sit job op, og hun fornemmer, at der er noget, han ikke fortæller hende. Tim, der plejer at være
munter og glad, er nu stille og indesluttet - som om han bærer på en smertelig hemmelighed. Men lidt efter
lidt falder han til i huset ved heden og tør op, og han opdager, at også andre kan have problemer. Som
ballerinaen Kat, der har lagt balletskoene på hylden - og som nu savner scenen. Charlotte, en ung

søofficerskone, må opdrage sin søn alene, mens hendes mand er på havet. William, der gemmer på en mørk
fortid, som han ikke kan dele med andre - og Mattie, der har skjult sin forelskelse i Tim i årevis. Da Tim
begynder at åbne sig, styrker det kun Matties kærlighed. Mens sommeren kaster sit varme lys over heden,

begynder nye håb at blomstre.

 

Den engelske succesforfatterinde tager læseren med på en
medrivende rejse til en lille by i udkanten af Dartmoor-

hedelandskabet, hvor beboerne i slås med hver deres problemer.
Mattie har inviteret sin ven Tim til at slå sig ned i et af de huse,

hendes familie ejer ved Dartmoor. Han har pludselig sagt sit job op,
og hun fornemmer, at der er noget, han ikke fortæller hende. Tim,

der plejer at være munter og glad, er nu stille og indesluttet - som om
han bærer på en smertelig hemmelighed. Men lidt efter lidt falder

han til i huset ved heden og tør op, og han opdager, at også andre kan
have problemer. Som ballerinaen Kat, der har lagt balletskoene på
hylden - og som nu savner scenen. Charlotte, en ung søofficerskone,
må opdrage sin søn alene, mens hendes mand er på havet. William,
der gemmer på en mørk fortid, som han ikke kan dele med andre - og



Mattie, der har skjult sin forelskelse i Tim i årevis. Da Tim begynder
at åbne sig, styrker det kun Matties kærlighed. Mens sommeren
kaster sit varme lys over heden, begynder nye håb at blomstre.
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