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Et liv i skjul Bart Van Es Hent PDF En hjertegribende historie om medmenneskelighed og splittelse i en
hollandsk familie og om en jødisk piges skæbne under 2. Verdenskrig.

Under 2. Verdenskrig skjuler en hollandsk familie den jødiske pige Lien. Efter krigen adopterer de hende,
men der bliver stridigheder mellem Lien og hendes adoptivmor, familien splittes og Lien bliver skåret ud af

familiens historie.

Halvtreds år senere opdager Bart Van Es, der er barnebarn af Liens adoptivmor, at der har været et skjult
medlem af familien. Han får kontakt med den 83-årige Lien og kan sammenstykke beretningen om hendes liv

og hans egen familie.

Bart van Es (f. 1972) er en hollandsk forfatter og professor i engelsk litteratur ved St. Catherines College ved
University of Oxford i England. Han har blandt andet skrevet bøger om William Shakespeare og Edmund

Spenser. "Et liv i skjul" fortæller om hans egen komplicerede slægtshistorie under " 2. Verdenskrig.
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