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Et minuts stilhed Siegfried Lenz Hent PDF Forlaget skriver: Stella Petersen var uden tvivl en af de mest
populære undervisere på Lessing Gymnasium. Hendes livsglæde, intelligens og lærdom gav hende accept,
anerkendelse og naturlig respekt fra både kolleger og studerende. Og helt afgjort kærlighed fra Christian, en
af hendes studerende. Den gensidige kærlighed, der overraskede det umage par i slutningen af sommerferien,

fører pludselig til en stor mængde følelsesmæssig forvirring og overvældende intensitet.

Siegfried Lenz har skrevet en fantastisk roman om en skoledrengs kærlighed til sin lærer, en historie om at
vokse op og blive voksen, en historie, hvor den dybeste lykke er tæt forbundet med den dybeste sorg.

Siegfried Lenz, født i 1926, er en af de mest læste og betydelige tyske forfattere i moderne tysk litteratur.
Hans værker er udgivet af Hoffmann & Campe siden 1951 og er blevet tildelt alle priser undtagen en. I

Danmark og internationalt fremstår Tysktime som det ubestridte hovedværk.
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