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Mormor danset i regnet Trude Teige Hent PDF Forlaget skriver: Juni har arvet huset til besteforeldrene og
drar tilbake til øya der hun vokste opp. Mens hun rydder i huset, kommer hun over et bilde av mormoren
sammen med en tysk soldat og et brev hun skrev i 1946. Brevet har tysk poststempel. Det er helt ukjent for
Juni at mormoren var i Tyskland like etter krigen, og hun bestemmer seg for å nøste opp hennes historie.

akten på sannheten fører Juni til Berlin og en liten by i det som ble den russiske sonen da Tyskland
kapitulerte. Der blir hun konfrontert med en brutal og ukjent krigshistorie. Etter hvert forstår Juni at

mormorens hemmelighet er noe mer enn at hun var tyskerjente, og oppdagelsen får betydning for hennes eget
liv.Mormor danset i regnet handler om en kvinnes fortielse og dens følger for datteren og barnebarnet. Men
aller mest er dette en fortelling om kjærlighetens helbredende kraft. Romanen er basert på sanne historier og

faktiske hendelser.
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