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Faith Mich Vraa Hent PDF I marts 1917 overdrages De Vestindiske Øer til USA. Faith Netlock, ung fotograf i
Charlotte Amalie, overværer ceremonien med blandede følelser. Hun har aldrig følt sig som dansker, og hun
ved, at hun aldrig vil blive amerikaner.  Men magtskiftet får voldsomme konsekvenser for den unge kvinde,
der er arving til Solitude-plantagen. FAITH er beretningen om hvordan Danmark vandt og efter 250 år atter
mistede sin koloni i Vestindien. Men romanen er først og fremmest en handlingsmættet og intens fortælling
om en stærk kvinde i et helt særligt øjeblik i historien. "Danskerne er snedige; de tilpasser sig. Og nu gør de
det igen. Nu vasker de blodet af deres hænder; nu vil de slette mindet om de hundrede tusinder hvis liv de

stjal for egen vindings skyld. Og så vil de sejle hjem og glemme os."  (fra bogen)  Læs også
romanen HAABET om slavetiden i Dansk Vestindien, og PETERS KÆRLIGHED, en roman om

generalguvernør Peter von Scholtens utrolige liv.

 

I marts 1917 overdrages De Vestindiske Øer til USA. Faith Netlock,
ung fotograf i Charlotte Amalie, overværer ceremonien med

blandede følelser. Hun har aldrig følt sig som dansker, og hun ved, at
hun aldrig vil blive amerikaner.  Men magtskiftet får voldsomme
konsekvenser for den unge kvinde, der er arving til Solitude-

plantagen. FAITH er beretningen om hvordan Danmark vandt og
efter 250 år atter mistede sin koloni i Vestindien. Men romanen er
først og fremmest en handlingsmættet og intens fortælling om en
stærk kvinde i et helt særligt øjeblik i historien. "Danskerne er

snedige; de tilpasser sig. Og nu gør de det igen. Nu vasker de blodet
af deres hænder; nu vil de slette mindet om de hundrede tusinder
hvis liv de stjal for egen vindings skyld. Og så vil de sejle hjem og

glemme os."  (fra bogen)  Læs også romanen HAABET om



slavetiden i Dansk Vestindien, og PETERS KÆRLIGHED, en roman
om generalguvernør Peter von Scholtens utrolige liv.
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