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Når krigen slutter Bent Haller Hent PDF Forlaget skriver: ÅRET ER 1940. Edith har netop fået tjenesteplads
hos mejeristen i Frederikshavn, da krigen bryder ud. Lokalsamfundet vågner op til en ny virkelighed, hvor
alle må sno sig for at tilpasse sig besættelsesmagtens luner og fortsætte livet på bedste vis. Edith tager ud og
danser med veninden Britta, og en aften forelsker hun sig i den østrigske soldat Helmut. Da krigen slutter, er
kampen kun lige begyndt for Edith. Hun lever nu med skammen og frygten for at blive afsløret som tyskertøs.

For hendes kærlighed til Helmut har båret frugt.

NÅR KRIGEN SLUTTER er Bent Hallers store roman om besættelsen og efterkrigstiden, baseret på hans
egen mors historie. Samtidig er romanen et portræt af Nordjylland og en række skæbner i en dansk provinsby,

der aldrig blev den samme efter krigen.

Udgivelsen er en storskrift-udgave i 2 bind til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.
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