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Signes hjemkomst Lars Johansson Hent PDF Forlaget skriver: Februar 1948. Signe ankommer til Danmark
efter tre år i Tyskland. Med sig har hun sin halvandetårige datter, som er resultat af en voldtægt. I den

dramatiske efterkrigstid i Tyskland har hun mistet forbindelsen med sit livs store kærlighed. Får hun ham
nogen sinde at se igen? Hvad skal hun stille op med sine modstridende følelser over for barnet? Og hvordan
vil hun blive modtaget i Danmark? SIGNES HJEMKOMST er en selvstændig fortsættelse af romanen SIGNE
fra 2006 og er som den baseret på den sande historie om Signe Gondrup, der under krigen forelskede sig i den
tyske officer Felix Markworth og fulgte efter ham til Böhmen, da han blev udnævnt til at lede en våbenfabrik

der. Kort efter måtte de sammen med hans tre små børn flygte fra Den Røde Hær tilbage til det
sønderbombede Tyskland, hvor amerikanerne ventede.Den fantastiske historie om kærlighed og overlevelse

føres nu videre.
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