
Stormene
Hent bøger PDF

Maria Helleberg

Stormene Maria Helleberg Hent PDF To unge mennesker ønsker et bedre liv. Hun forsøger at slippe væk fra
mishandling. Han vil væk fra en underordnet stilling. I løbet af et år får de begge alt, hvad de kunne bede om,

og mere til. Hun bliver skilt, han bliver biskop, og en livslang kærlighedshistorie begynder.

Magt, rigdom, politisk handlekraft og erotik blandes.

Stormene er på vej, men ingen ved det. Alt virker normalt. Der er kun en kirke i Europa. Alle tror på den
samme indiskutable historie om liv, død og Gud. Men mens en ung mand finder fred og livsindhold i et

kloster, flygter en ung nonne. Om lidt vil alle fire møde hinanden, og hele deres verden forandres. Synd bliver
til salighed, cølibat til erotisk betagelse, religion til politik, politik til krig. Efter borgerkrig og reformation er

alle havnet et andet sted, end de drømte om. Store forandringer kræver ofre og ny tilpasning.

Hvad er vigtigt, når man har mistet alt det, som gjorde livet værd at leve? Kan man finde ro i et forhold, uden
for ægteskabets beskyttelse, men som heller ikke hverken stivner eller ældes?
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