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Valkyrien Charlotte Berwald Hent PDF Forlaget skriver: Dette er fortsættelsen af "Dukkehuset" og dermed
andet bind i serien "Tusind års skam". Vi følger atter Aina, der lever i en verden som kunne have været. Tabet

af Vladimir har fået hende til at isolere dig, og en brændende ild insisterer på at diktere hendes liv. Hun
undgår enhver handling, der kan kappe båndene til den idylliske tid sammen med Vladimir. Noget skal ske,

men hvad?  

VALKYRIEN er anden bind i serien "Tusind Års Skam", en slægtsfortælling, som strækker sig over fem bind
i en bred tidsramme. For det, som sker i vores tid, bygger videre på alt det, som er sket, før vi overhovedet
kom til verden. Denne families historie er en hæsblæsende en af slagsen, hvor både revolutioner og krige har

sat deres spor på slægt, der utallige gange må rejse sig blot for at falde igen.
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