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Skrig om stilhed Anne Chaplet Hent PDF I sommeren 1968 flytter tre hippier ind i et gammelt
bindingsværkshus i den lille tyske landsby Klein-Roda og påbegynder deres egen Summer of Love. Men den

lokale befolkning bryder sig ikke om den fri kærlighed og møder de unge med fjendtlighed.

Fyrre år senere flytter bestsellerforfatteren Sophie Winter ind i det samme hus i den samme landsby. Hun har
skrevet en bestseller om den gamle historie. Nu skal bogen filmatiseres, og samtidig begynder fortidens

hændelser at hjemsøge landsbyen igen.

Dengang forsvandt en ung kvinde. Nu er en 12-årig dreng forsvundet. Landsbyboerne betragter mistænksomt
den mystiske forfatter i det gamle hus. Hvad foregår der egentlig i huset, hvad skete der i det dengang, hvem

er Sophie Winter, og hvad har hun at gøre med den forsvundne dreng?

Den tidligere reklamemand Paul Bremer, som har trukket sig tilbage til et roligt liv i Klein-Roda, og som vi
har mødt før i Anne Chaplets bøger, bliver endnu en gang involveret i en sag, hvor fortiden indhenter nutiden

og ripper op i gamle begivenheder, som alle helst vil glemme.
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