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Brændt Margrethe Schmidt Hent PDF Anna var i Anders kær. Men han var kær i Ruth. Rami er vist forelsket i
Anna. Men Anna vil have Anders, og derfor følger hun ham til et andet land. Et land, der slet ikke findes,
endnu. Her møder hun Erkan og Mirsam, grundlæggerne af en ny verdensreligion. Anna skal føde Erkan et

barn. Det barn, alle har ventet på, og som der står skrevet om i ældgamle tekster. Luma er barnet, og hun er en
lysbringer. Men hun har også en natside. Og selv om Luma bringer kærlighed og varme ind i Annas liv, og
Anna for første gang i sit liv tilbringer dage i Paradis, er det samtidig også Luma, der er skyld i, at Anna

bliver drevet ud igen. Og brændt foran Rigsdagen i Berlin. Her går hun op i lys lue. Og det er i
hospitalssengen på et hospital i Berlin, at hun nu reflekterer over sit liv. Ordner sine tanker. Og fortæller

historien: Der var engang…
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