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Den fredløse Carina Evytt Hent PDF Når historien er eviggyldig, bliver sted og tid ligegyldig.

Storbondens datter, Anna, og den unge tater, Rham, har begge svært ved at affinde sig med de forventninger
som omgivelserne stiller til dem. Anna vil ikke giftes og have børn, og Rham vil ikke underkaste sig
autoriteterne. Et moderløst enhjørningeføl knytter bånd imellem dem, og på tværs af race og klasseskel

oplever de for første gang forståelse og accept. Samtidig kommer en veltalende politiker til magten ved at
sprede had og frygt blandt sine tilhængere med beskrivelser af taterne som tyve, mordere og hekse, som skal
holdes nede med hård hånd. Dette bringer Rham i problemer med myndighederne, og Anna i problemer med
naboerne da hun vælger at tage afstand fra fremmedhadet. Snart må de begge indse at selv en drøm har sin
pris, og deres forhold får så vidtrækkende konsekvenser at det trækker spor, ikke kun i Anna og Rhams liv,

men i hele landsdelen det følgende årti.
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ved at affinde sig med de forventninger som omgivelserne stiller til
dem. Anna vil ikke giftes og have børn, og Rham vil ikke underkaste
sig autoriteterne. Et moderløst enhjørningeføl knytter bånd imellem
dem, og på tværs af race og klasseskel oplever de for første gang
forståelse og accept. Samtidig kommer en veltalende politiker til
magten ved at sprede had og frygt blandt sine tilhængere med

beskrivelser af taterne som tyve, mordere og hekse, som skal holdes
nede med hård hånd. Dette bringer Rham i problemer med

myndighederne, og Anna i problemer med naboerne da hun vælger
at tage afstand fra fremmedhadet. Snart må de begge indse at selv en
drøm har sin pris, og deres forhold får så vidtrækkende konsekvenser

at det trækker spor, ikke kun i Anna og Rhams liv, men i hele
landsdelen det følgende årti.
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