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Fortidens spøgelser Maria Helleberg Hent PDF Forlaget skriver: Den 18. maj 1993 opstod der voldsomme
skyderier på Nørrebro i København efter folkeafstemningen om Edinburgh-aftalen. Under gadekampe

begyndte politiet for første gang i fredstid at skyde mod demonstranter, i alt 113 pistolskud blev affyret, og 11
demonstranter efterfølgende behandlet for skudsår. Robert er en af dem, der uforvarende kommer i skudlinjen,

da han tilfældigvis er på vej hjem.

Robert er en yngre mand med en uhyggelig baggrund. Hans forældre er døde i en trafikulykke, og han har
ingen andre slægtninge. Da han møder den smukke sangerinde Therese, tegner hans liv sig lyst og lykkeligt,
men skæbnen vil, at han igen drives ud i isolation og meningsløshed. Indtil han en dag får besked om, at han
har arvet en formue fra en ukendt moster. Hun efterlader en samling notater om familiens historie i flere

generationer, der blandt andet går tilbage til herregården Daneborg på Fyn. Robert får hermed chancen for at
finde sig selv igen – og drive fortiden ud af sit liv, for at det kan få mening ...

Udgivelsen er en storskrift-udgave i 1 bind til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.
Maria Helleberg, født 1956, er mag.art. i dansk og teatervidenskab. Har skrevet noveller, børnebøger,

rejsebøger, skuespil samt mange historiske romanbiografier.
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