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Skyggen af en kærlighed Benny Aaholm Hent PDF Marianne Lund tager nogle dage op til sit sommerhus, og
her genoplever hun sin fortid. Hun skal giftes igen, men inden da vil hun endnu engang mindes alle de

gyldne og mørke timer i sit liv.

Hun blev opdraget hos sin overfladiske mor, og allerede som ung forelskede hun sig i Hugo, som hun blev
gift med. Deres ægteskab blev både lykkeligt og tragisk, og hun vil næppe nogensinde kunne glemme ham.
Gradvist afdækkes Mariannes liv – barndommen, ungdommen, ægteskabsårene – og den sande grund til

ægteskabets forlis afdækkes lidt for lidt.

Benny Aaholm (f. 1935) er en dansk forfatter, der står bag en lang række populære romaner. Hans romaner er
både udkommet som føljetoner til Søndags-BT og Ude og Hjemme og er sidenhen blevet trykt som bøger.

Mange af bøgerne er desuden udkommet i Norge og Sverige, hvor de også har opnået stor succes.
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