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Skyggernes Ø Tracy L. Higley Hent PDF I en verden hvor det er penge og magt der hersker, lever Tessa af
Delos et liv i ufrihed, nærmest som en slave. Tør hun nogensinde håbe på frihed? Vil den voldsomme

hemmelighed hun bære på, gøre hende fri eller fanget? Medhustru og fanget i eget hjem Tessa er oplær til at
være kurtisane for rige og mægtige mænd. Efter 10 år hos sin nuværende protektor, den indflydelsesrige

politiker Glaucus, har Tessa opgivet ethvert håb om frihed og kærlighed, og hun har lukket sit hjerte i. Men
da Glaucus omkommer ved en voldsom ulykke, tændes et spinkelt håb om frihed i hendes hjerte. Tessa er den
eneste, der kender til Glaucus` død, og hvis hun kan holde hemmeligheden skjult længe nok, kan hun måske
arrangere en flugt... På flugt Tessa beder om hjælp fra den græske gud Helios, men finder i stedet en uventet
allieret i Nikos, en græsk slave og i Simeon, som er Glaucus` jødiske tjener. Simeon viser Tessa en Gud, som

er helt anderledes end nogle af de guder, hun har kendt indtil nu, og venskabet med Nikos begynder at
bevæge følelser i hende, hun har gemt væk. Tessa prøver af al kraft at beskytte sit hjerte. Da et attentat bliver
afsløret, må Tessa kæmpe for sin egen frihed og for dem hun er begyndt at holde af, medens stærke kræfter
kæmper om magten på øen. Scenen sættes i det gamle Grækenland Forfatteren Tracy L. Higley mødte vi i
vores første historiske roman ”Vanviddets Have”, om Babylon. I denne bog tager hun os med til Rhodos et
par hundrede år før Kristus. Her møder vi slaver og frie mænd, og en kultur vi ikke kender så godt, men

menneskets hjerte er nu engang det samme, selv om steder og skikke forandres. Det er derfor, historien kan
gribe os og være aktuel. Guds kærlighed og omsorg åbenbarer sig selv i de mest håbløse situationer.

 

I en verden hvor det er penge og magt der hersker, lever Tessa af
Delos et liv i ufrihed, nærmest som en slave. Tør hun nogensinde

håbe på frihed? Vil den voldsomme hemmelighed hun bære på, gøre
hende fri eller fanget? Medhustru og fanget i eget hjem Tessa er

oplær til at være kurtisane for rige og mægtige mænd. Efter 10 år hos
sin nuværende protektor, den indflydelsesrige politiker Glaucus, har
Tessa opgivet ethvert håb om frihed og kærlighed, og hun har lukket
sit hjerte i. Men da Glaucus omkommer ved en voldsom ulykke,

tændes et spinkelt håb om frihed i hendes hjerte. Tessa er den eneste,



der kender til Glaucus` død, og hvis hun kan holde hemmeligheden
skjult længe nok, kan hun måske arrangere en flugt... På flugt Tessa
beder om hjælp fra den græske gud Helios, men finder i stedet en

uventet allieret i Nikos, en græsk slave og i Simeon, som er Glaucus`
jødiske tjener. Simeon viser Tessa en Gud, som er helt anderledes
end nogle af de guder, hun har kendt indtil nu, og venskabet med

Nikos begynder at bevæge følelser i hende, hun har gemt væk. Tessa
prøver af al kraft at beskytte sit hjerte. Da et attentat bliver afsløret,
må Tessa kæmpe for sin egen frihed og for dem hun er begyndt at
holde af, medens stærke kræfter kæmper om magten på øen. Scenen
sættes i det gamle Grækenland Forfatteren Tracy L. Higley mødte vi
i vores første historiske roman ”Vanviddets Have”, om Babylon. I
denne bog tager hun os med til Rhodos et par hundrede år før
Kristus. Her møder vi slaver og frie mænd, og en kultur vi ikke

kender så godt, men menneskets hjerte er nu engang det samme, selv
om steder og skikke forandres. Det er derfor, historien kan gribe os
og være aktuel. Guds kærlighed og omsorg åbenbarer sig selv i de

mest håbløse situationer.
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