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Pigen uden navn Diney Costeloe Hent PDF Forlaget skriver: 13-årige Lisa flygtede fra Nazi-Tyskland, og
krigen. Hun kom med “Kinder-transport”, og havnede i London. 

Her, uden at kunne tale et ord engelsk, og med sine få ejendele pakket sammen i en lille kuffert, blev hun
adopteret af et barnløst par.

Men efter deres hus bliver ramt under et bombeangreb, vågner Lisa op på et hospital, uden erindringer om
hvem hun er, eller hvor hun kommer fra.

Kun et enkelt fotografi af den familie hun efterlod i Tyskland, er en ledetråd til hendes fortid.

Hvad vil der ske med Lisa, mens Anden Verdenskrig raser omkring hende? Vil hun nogensinde blive
genforenet med sin familie?

En usædvanlig gribende beretning der tager læseren med tilbage til en mørk tid i historien, og fokuserer på en
ofte overset gruppe af krigens ofre, nemlig børnene.

Baseret på virkelige  hændelser har bogen vakt international interesse.

Om Diney Costeloe: Forfatteren er datter af en forlægger fra London, og er derfor vokset op omkring bøger.
Opmuntret af sin far, har hun altid skrevet historier og digte. Diney er uddannet skolelærer, og underviste før

sin forfatterkarriere i London og Somerset.

Hun har skrevet 19 bøger, heraf flere internationale bestsellere.
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