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Eden til den sidste kejser Lene Terp Knutzen Hent PDF En grænseby. En storkrig. Unge mennesker i en lille

by med rødder i Reformationens spæde start. Christiansfeld, der veksler mellem at være dansk og tysk.
Johanne og Anna kæmper for et meningsfyldt liv. Kærligheden og fremtiden. Smedens søn, Andreas,

begynder at drømme om at gøre en forskel, da en fremmed kommer rejsende med en stor fortælling. I 1905
sværger han en ed til både Gud og kejser Wilhelm II, der får store konsekvenser. Særligt da voldsom

oprustning i Europa ender med en ødelæggende krig. De tre konfronteres med afgørende valg, de aldrig
havde drømt om at udsættes for. Møder nye mennesker. Fremmede verdener. Spor krydser hinanden. Rejs med
tilbage i tiden mellem 1896 - 1918. Oplev Christiansfeld, København, Berlin, Paris og datidens tyske koloni,
Tanzania. Eden til den sidste kejser er en dramatisk fortælling om håb, kærlighed, krigstid og skæbnens rolle.
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liv. Kærligheden og fremtiden. Smedens søn, Andreas, begynder at
drømme om at gøre en forskel, da en fremmed kommer rejsende med
en stor fortælling. I 1905 sværger han en ed til både Gud og kejser

Wilhelm II, der får store konsekvenser. Særligt da voldsom
oprustning i Europa ender med en ødelæggende krig. De tre
konfronteres med afgørende valg, de aldrig havde drømt om at
udsættes for. Møder nye mennesker. Fremmede verdener. Spor
krydser hinanden. Rejs med tilbage i tiden mellem 1896 - 1918.
Oplev Christiansfeld, København, Berlin, Paris og datidens tyske

koloni, Tanzania. Eden til den sidste kejser er en dramatisk fortælling



om håb, kærlighed, krigstid og skæbnens rolle.
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