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Hvor solen skinner om natten Annie Bahnson Hent PDF "Hvor solen skinner om natten" er en stærk og
rørende fortælling om tre menneskers søgen efter frihed.

Pigerne Freddy og Lulu rejser til Grækenland, da de er blevet studenter. De længes efter nogle ugers frihed,
inden studielivet med nye forpligtelser skal begynde.

Et helt andet sted i verden begiver Habib sig ud på en farefuld færd over Middelhavet. Han må ud af Syrien,
så han ikke bliver en del af Assads hær, og kursen er sat mod Danmark, hvor han håber at blive genforenet

med sin kæreste.

På en græsk ø krydses deres spor, og de næste uger vil vise dem alle, at frihed ser forskellig ud, afhængigt ad
hvem der stræber efter den.

Annie Bahnson er uddannet fra Forfatterskolen for Børnelitteratur i 2014. Hun debuterede med tweenromanen
"Vinderblik" i 2015 og har siden udgivet børnebogen "Trisse og det lange hår".
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