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Sort perle Liza Marklund Hent PDF Med SORT PERLE er Liza Marklund tilbage i imponerende stil, efter at
hun afsluttede sin internationale bestsellerserie om journalisten Annika Bengtzon. Og internationalt anlagt er
sandelig også hendes ’sorte perle’. SORT PERLE er en svimlende fortælling gennem fire kontinenter om magt

og penge, og med en powerkvinde i front, der ikke står tilbage for Annika Bengtzon, når det gælder
sandheden. Det er tidligt i 1990'erne på på Manihiki. En paradisisk atol i det sydlige Stillehav. Gennem

generationer har øboerne levet af at dyrke perler, og sammen med sin familie lever Kiona på den isolerede ø
og fridykker ned i dybet for at høste de dyrebare østers. Men når hun kan se sit snit til det, sluger hun alle de
bøger, hun kan få fat i. Og drømmer om at rejse væk. Om at få en uddannelse. Lige indtil en nat, hvor en

orkan kaster en stor sejlbåd ind på revet. Minutter før båden knuses, lykkes det at bjerge en bevidstløs mand.
Han er svensk og hedder Erik. Derefter bliver ingenting som før.

 

Med SORT PERLE er Liza Marklund tilbage i imponerende stil,
efter at hun afsluttede sin internationale bestsellerserie om

journalisten Annika Bengtzon. Og internationalt anlagt er sandelig
også hendes ’sorte perle’. SORT PERLE er en svimlende fortælling
gennem fire kontinenter om magt og penge, og med en powerkvinde
i front, der ikke står tilbage for Annika Bengtzon, når det gælder
sandheden. Det er tidligt i 1990'erne på på Manihiki. En paradisisk
atol i det sydlige Stillehav. Gennem generationer har øboerne levet af

at dyrke perler, og sammen med sin familie lever Kiona på den
isolerede ø og fridykker ned i dybet for at høste de dyrebare østers.
Men når hun kan se sit snit til det, sluger hun alle de bøger, hun kan
få fat i. Og drømmer om at rejse væk. Om at få en uddannelse. Lige

indtil en nat, hvor en orkan kaster en stor sejlbåd ind på revet.



Minutter før båden knuses, lykkes det at bjerge en bevidstløs mand.
Han er svensk og hedder Erik. Derefter bliver ingenting som før.
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