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Førkrigstid Kirsten Thorup Hent PDF Vi er sidst i trediverne i en stationsby på Vestfyn. Dinna har altid travlt.
Hun har sin mand, Sigurd, og sine to drenge, der er alt arbejdet i den lille forretning, og der er også en del
selskabelighed, der skal passes. Så der bliver ikke tid til så meget andet, og det plager hende. Men hvad der
piner Dinna endnu mere, er den nagende mistanke om, at der foregår noget mellem Sigurd og deres unge pige
i huset. Alt for ofte sker der noget, som hun ikke kan lade være med at tolke på og spekulere videre over.
Samtidig rykker den store verden uden for byen tættere og tættere på: Folk rejser til Tyskland, hvor Hitler
huserer, og de kommer hjem med bekymrede miner. Der breder sig i det hele taget en fornemmelse af, at

noget er ved at ændre sig helt afgørende. Noget, som kan gribe forstyrrende ind i det liv, man altid har været
vant til.
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