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Dæmring Flemming Dalsgaard Hent PDF Fattige, unge Benjamin Parsons får en håndsrækning af skæbnen.
Han køber tilfældigt en gammel og meget smuk dukke, som synes at have magiske evner. Han arver sin

værtindes hus og formue, og han vil nu have gode muligheder for at finde lykken også. Han møder flere som
han tiltrækkes af, men intet fungerer. Og ingen fra virkeligheden hamler op med Amanda der i regn og mørke
dukker op som en eventyrprinsesse. Hun synes at have været forbilledet for fremstillingen af dukken, for
ligheden er slående. Benjamin tror nu på lykken, men Amanda er mystisk. Han forsøger at leve med hende

som en almindelig pige, men selvom bryllup synes som en naturlig fortsættelse, fornemmer han noget forkert.
Er hun virkelig? Er hun en gave fra dukken eller er hun dukken selv i levende live? En projektion af hans
drømme? I hvert fald er hun ligesom drømme svær at fastholde, og netop som han mest forsøger at holde på
hende, er han ved at miste hende igen. Benjamin må indse at gaver givet af skæbnen kan kræves dyrt betalt.
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