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Faldne engle Susan Moody Hent PDF Flora oplever sit livs mareridt, da hun finder sin søster brutalt myrdet.
Med en blanding af skyld og kærlighed overtager hun moderrollen for sin søsters lille datter. Men angsten og
usikkerheden lurer stadig. Flora føler sig dybt ansvarlig og sætter sig for på egen hånd at finde morderen.

Hendes intensive detektivarbejde bliver dog ikke bare et korstog for at yde søsteren retfærdighed men også en
proces, som indirekte tvinger Flora til at konfrontere sin egen kærlighedsløse barndom. Et smertefuldt traume

som har ført til Floras egen bevidste barnløshed og tabet af ægtemanden, den perfekte Oliver.

Men efterhånden som fortiden bliver mere nærværende, nødsages Flora ikke kun til at åbenbare sine egne
hemmeligheder men også til at erkende, at sandhed kan være ligeså skæbnesvanger grusom som uvished.
Faldne Engle er en foruroligende og indtagende roman om skyld og tilgivelse. Men også en historie om at

skytsengle kan antage menneskeskikkelse.
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at yde søsteren retfærdighed men også en proces, som indirekte

tvinger Flora til at konfrontere sin egen kærlighedsløse barndom. Et
smertefuldt traume som har ført til Floras egen bevidste barnløshed

og tabet af ægtemanden, den perfekte Oliver.

Men efterhånden som fortiden bliver mere nærværende, nødsages
Flora ikke kun til at åbenbare sine egne hemmeligheder men også til
at erkende, at sandhed kan være ligeså skæbnesvanger grusom som
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