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Drømmen Ester Rønne Christiansen Hent PDF Forlaget skriver: Anna er stum, men storebror, Ulrich, forstår
hende. Stumhed er en straf, fra Gud siger kirke og folk. Året er 1521 og der går rygter om en mand, ved navn

Martin Luther, der ser anderledes på den tro, den katolske kirke, i århundreder, har bygget på.
Leon skjuler de syner han ser, af frygt for folks overtro. Han gør hvad han kan, for at gøre sin far stolt, men
begår en stor fejl, der nær er ved at koste ham livet. Hans vej krydser en forhenværende munk, men hvem er

denne mand egentlig?
Den skygge der hviler over Anna og Leons liv, holder læseren fanget. Under vidt forskellige forhold vokser
de op. Anna som fattig bondepige og Leon som købmandssøn i det rige Erfurt. De må meget igennem for at

finde sandheden og hvilken sandhed? 
Bogen tager dig med ind i 1500 tallets Tyskland. Det er en tid med død, overtro og uforudsigelighed på alle

måder. En tid, hvor Tyskland er midt i en trosforvandling.
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