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Barbara Catherine Cookson Hent PDF Ända sedan hon var liten har Barbara varit vacker, med korpsvart hår
och ett häftigt temperament. Men efter en olycka förmörkas hennes liv när hon börjar förlora hörseln och

tvingas leva i tystnad. Tystnaden skyddar henne dock också från en vetskap som annars hade kunnat förstöra
henne, den hemska vetskapen om hennes ursprung.

Böckerna om familjen Mallen är en historisk trilogi med en handling som sträcker sig från mitten av 1800-
talet till tiden för första världskriget. Vi får följa familjen genom fyra generationer, från det storslagna

Viktorianska England till krigets mörka dagar. Serien filmatiserades på 1970-talet.

Catherine Cookson föddes 1906 i South Shields och dog 1998 i Newcastle-upon-Tyne. "Kate Hannigan",
hennes första roman, utkom 1949. Hon var en av 1900-talets mest älskade underhållningsförfattare och blev
både upptagen i Brittiska Imperieordern och adlad till följd av sitt författarskap. Flera brittiska tv-serier är

baserade på hennes romaner, som översatts i 25 länder.

 

Ända sedan hon var liten har Barbara varit vacker, med korpsvart hår
och ett häftigt temperament. Men efter en olycka förmörkas hennes

liv när hon börjar förlora hörseln och tvingas leva i tystnad.
Tystnaden skyddar henne dock också från en vetskap som annars
hade kunnat förstöra henne, den hemska vetskapen om hennes

ursprung.

Böckerna om familjen Mallen är en historisk trilogi med en handling
som sträcker sig från mitten av 1800-talet till tiden för första

världskriget. Vi får följa familjen genom fyra generationer, från det
storslagna Viktorianska England till krigets mörka dagar. Serien

filmatiserades på 1970-talet.

Catherine Cookson föddes 1906 i South Shields och dog 1998 i
Newcastle-upon-Tyne. "Kate Hannigan", hennes första roman, utkom

1949. Hon var en av 1900-talets mest älskade
underhållningsförfattare och blev både upptagen i Brittiska

Imperieordern och adlad till följd av sitt författarskap. Flera brittiska
tv-serier är baserade på hennes romaner, som översatts i 25 länder.
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