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Den ukendte kvinde Benny Aaholm Hent PDF Paula føler sig træt og modløs. Hendes mand nægter at

overtage hendes fars firma, men bruger al sin tid på sin egen forretning. Hendes søn er stille og fjern, og hun
har fået et dårligt forhold til sin datter. For at give sit ægteskab en chance, rejser Paula bort, men flyet, hun er

med, styrter ned, og Paula bliver hårdt kvæstet, og hendes smukke ansigt er ødelagt. Efter at have
gennemgået nogle plastiske operationer, får hun et nyt ansigt og en ny identitet. Hun ved, at hendes familie
tror, hun er død, men hun føler, at hun må hjem for at finde ud af, hvordan de har det. Fra lufthavnen tager
hun til kirkegården, hvor hun finder sin egen grav… 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.

 

Paula føler sig træt og modløs. Hendes mand nægter at overtage
hendes fars firma, men bruger al sin tid på sin egen forretning.

Hendes søn er stille og fjern, og hun har fået et dårligt forhold til sin
datter. For at give sit ægteskab en chance, rejser Paula bort, men
flyet, hun er med, styrter ned, og Paula bliver hårdt kvæstet, og
hendes smukke ansigt er ødelagt. Efter at have gennemgået nogle
plastiske operationer, får hun et nyt ansigt og en ny identitet. Hun
ved, at hendes familie tror, hun er død, men hun føler, at hun må

hjem for at finde ud af, hvordan de har det. Fra lufthavnen tager hun
til kirkegården, hvor hun finder sin egen grav… 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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