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Natascha och historien Elena Lappin boken PDF Natasha är en överutbildad amerikansk-judisk kvinna som
flyttat till London sedan hon träffat Tim som är tunnelbanepolis. Nu är hon trött på att vara hemmafru och
bara gå och vänta på att dottern Erica ska komma hem från skolan och hon bestämmer sig för att söka ett
deltidsjobb. Chansen uppstår när en judisk tidskrift söker en redaktör och mot alla odds är jobbet plötligen
Natashas. Snart befinner hon sig i centrum av en gammalmodig värld full av regler och uråldriga förbud.När

tidskriften blir erbjuden en mycket stor donation från den mystiske tyske Dr Hoffman begär hennes
arbetsgivare att hon ska undersöka hans förflutna. Efter att länge inte riktigt tagit sitt jobb på allvar blir

Natasha nu mer och mer nyfiken och finner ledtrådar som sträcker sig tillbaka till andra världskriget. När hon
upptäcker att Hoffman varit gift med en Annemarie Goetz som snart ska ställas inför rätta i London för
krigsförbrytelser och att hennes egen mamma är kallad som vittne blir hon helt uppslukad av gåtan.

Plötsligen bär historien också på svar om hennes egen bakgrund, och fakta som till och med kan komma att
påverka hennes dotter. Men i sin jakt på sanningen försummar hon sin lilla familj och sent inser hon att hon
försatt sig själv och de hon älskar i fara.Förutom spänningsromanen Natasha och historien och debuten
Foreign Brides har Elena Lappin också blivit mycket uppmärksammad för sin artikel om Binjamin

Wilkomirski i Granta och .doc. "Elena lappin är en driven historieberättare... en oerhört välskriven deckare
och en fängslande roman ..."Times Literary Supplement"En annan av bokens fördelar är dess ovanligt

kärleksfulla och trovärdiga porträttet av de första åren i äktenskapet ..."Sunday Times
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och med kan komma att påverka hennes dotter. Men i sin jakt på
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