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Fodspor i sandet Judith Lennox Hent PDF Ralph Mulgrave er en rodløs bohemetype. Han har mange store
planer, bygger mange luftkasteller og jagten på lykken bringer ham bestandigt videre. Da han bliver gift og

får børn, slår han sig ikke ned, men tager simpelthen familien med fra sted til sted.

De tre børn Jake, Faith og Nicole bliver verdensborgere og dygtige til at omstille sig. Men Jake og Nicole
arver også deres fars utålmodighed og rodløshed.

Jake kæmper i den spanske borgerkrig. Han kæmper for at lære at elske andre og han kæmper for sit liv.
Nicole, der drømmer om en karriere som sangerinde, forlader mand og barn i sin søgen efter succes. Kun
Faith sætter pris på stabilitet, og i en turbulent tid før og under 2. Verdenskrig bliver hun deres anker og

holdepunkt.

Hendes kærlighed og trofasthed bliver sat på prøve, men kærligheden overvinder alt.

Judith Lennox er forfatter til en lang række slægtsromaner, der fortrinsvis kredser om levevilkårerne før,
under og efter verdenskrigene, og hvordan nogle kom styrket ud af prøvelserne, mens andre bukkede under.
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