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Maggie Barbara Victor Hent PDF Forlaget skriver: 34-årige Maggie Sommers er udstationeret i Libanon for
det amerikanske tv-selskab ABN. På overfladen har hun alt, hvad man kan drømme om; en strålende karriere,
et spændende liv og et fantastisk udseende. Men bag det gemmer Maggie på en tomhed, som hun forgæves
forsøger at fylde ud med det ene kærlighedsforhold efter det andet, for den mur, hun for længe siden har

opført omkring sit hjerte, har ingen mand været i stand til at gennemtrænge.

Da Maggie forelsker sig i den israelske general Avi Herzog, forandrer hendes liv sig. Det sønderbombede
Libanon bliver bagtæppe for et kærlighedsdrama, der konfronterer hende med sider af hende selv, som hun i
årevis har forsøgt at undertrykke. Da hun er nødt til at vende tilbage til New York, kommer hendes følelser for
Avi til at kæmpe en hård kamp mod alle de forsvarsmekanismer, som hun med så stor succes har bygget op

gennem årene.

Den amerikanske journalist og forfatter Barbara Victor arbejdede i mange år som mellemøstekspert for det
amerikanske udenrigsministerium og har som freelancejournalist interviewet flere af Mellemøstens mest

prominente regeringsledere. I 1988 debuterede Barbara Victor som forfatter med bogen "Maggie", der foregår
i det krigshærgede Libanon.
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