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Pigen fra Stettin Britta Helbek Hent PDF Forlaget skriver: Året er 1942. Madalina er 17 år, da hun ankommer
til Danmark med sin 8 år ældre mand, Jens. Hendes forventninger er store, for Jens har fortalt meget godt om
hendes nye hjemland, og for hende fremstår Danmark som et sted, hvor alle mennesker har frihed. Her er
ingen tyranner, stikkere, undertrykkelse, tvang, støvletramp og forhadte naziuniformer. Hun er også spændt
på at møde Jens’ familie og hans søn Kristian på 31/2 år, som hun nu skal tage sig af. Men i den nye hverdag
overlades det til hende selv at finde ud af en helt anderledes kultur, børneopdragelse, husholdning, tiltagende

rationeringer, lære et nyt sprog og finde netværk. Hver dag bliver en kamp for at skille drømme fra
virkelighed og få fodfæste nok til at kunne nå sit endelige mål: At finde friheden. Imens optrapper De

Allierede bombardementerne af de tyske byer. Stettin, hvor hele Madalinas familie befinder sig, bliver hårdt
ramt. I slutningen af krigen tager civile tyskere i øst flugten fra russerne og sætter kursen mod Danmark.
Hundredtusindvis af flygtninge ankommer til landet med skibe, til fods og enkelte på cykel. Således også
Madalinas nærmeste familie. Da krigen slutter, vokser modsætningerne i Madalina sig stadig større. Savnet
efter hendes familie, ægteskabet med Jens, modstridende loyalitetsfølelser, kampen for at finde sin helt egen
plads, og ikke mindst at skulle finde ud af tings rette sammenhæng, synes at være som uoverstigelige bjerge.

 

Forlaget skriver: Året er 1942. Madalina er 17 år, da hun ankommer
til Danmark med sin 8 år ældre mand, Jens. Hendes forventninger er
store, for Jens har fortalt meget godt om hendes nye hjemland, og for
hende fremstår Danmark som et sted, hvor alle mennesker har frihed.
Her er ingen tyranner, stikkere, undertrykkelse, tvang, støvletramp
og forhadte naziuniformer. Hun er også spændt på at møde Jens’

familie og hans søn Kristian på 31/2 år, som hun nu skal tage sig af.
Men i den nye hverdag overlades det til hende selv at finde ud af en
helt anderledes kultur, børneopdragelse, husholdning, tiltagende

rationeringer, lære et nyt sprog og finde netværk. Hver dag bliver en
kamp for at skille drømme fra virkelighed og få fodfæste nok til at
kunne nå sit endelige mål: At finde friheden. Imens optrapper De
Allierede bombardementerne af de tyske byer. Stettin, hvor hele
Madalinas familie befinder sig, bliver hårdt ramt. I slutningen af

krigen tager civile tyskere i øst flugten fra russerne og sætter kursen
mod Danmark. Hundredtusindvis af flygtninge ankommer til landet
med skibe, til fods og enkelte på cykel. Således også Madalinas
nærmeste familie. Da krigen slutter, vokser modsætningerne i

Madalina sig stadig større. Savnet efter hendes familie, ægteskabet
med Jens, modstridende loyalitetsfølelser, kampen for at finde sin
helt egen plads, og ikke mindst at skulle finde ud af tings rette

sammenhæng, synes at være som uoverstigelige bjerge.
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