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Bjergene synger Ditte Birkemose Hent PDF Ana har aldrig været elsket af sine forældre, der synes, hun er
grim, og væmmes ved hendes vanskabte hånd. Hun opdrages derfor af barnepigen Melissa, der til gengæld
giver hende al sin kærlighed. Da hun dør, bryder Anas verden sammen, og hun flygter hjemmefra, fordi
hendes forældre vil overlade hende til en kold, streng slægtning. Nu begynder Anas lange vandring mod
bjergene i øst. Hun træffer mange særprægede og kærlige mennesker, der hjælper hende. Da hun møder
medmenneskelig varme og forståelse, kommer hun til at trives og bliver smuk. Men på den sidste etape af

hendes rejse, overfaldes vognen af røvere, som Ana efterhånden slutter sig til. Hos dem møder hun den mand,
der vækker hendes følelser… Bjergene synger fortæller om Ana og om andre menneskeskæbner i et anonymt

land i en ikke nærmere angivet fortid. Af forfatteren til Villa Futura.

 

Ana har aldrig været elsket af sine forældre, der synes, hun er grim,
og væmmes ved hendes vanskabte hånd. Hun opdrages derfor af

barnepigen Melissa, der til gengæld giver hende al sin kærlighed. Da
hun dør, bryder Anas verden sammen, og hun flygter hjemmefra,

fordi hendes forældre vil overlade hende til en kold, streng
slægtning. Nu begynder Anas lange vandring mod bjergene i øst.
Hun træffer mange særprægede og kærlige mennesker, der hjælper
hende. Da hun møder medmenneskelig varme og forståelse, kommer
hun til at trives og bliver smuk. Men på den sidste etape af hendes
rejse, overfaldes vognen af røvere, som Ana efterhånden slutter sig
til. Hos dem møder hun den mand, der vækker hendes følelser…
Bjergene synger fortæller om Ana og om andre menneskeskæbner i
et anonymt land i en ikke nærmere angivet fortid. Af forfatteren til

Villa Futura.
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