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være sammen igen, og deres samvær er anstrengt. Maria, der lever alene, føler, at Emma kommer og forstyrrer

hendes liv og fortryder, hun har inviteret hende. Men gradvist bliver deres forhold dybere. Deres snakke
bringer dem tilbage til barndommens minder. Til sidst bliver de nødt til at tale om det usigelige, det ingen har
talt om i alle årene. Om deres søster. Hende, der var mest elsket, og hende, der døde. Et familiedrama med

svigt, smerte, håb og tilgivelse er igen i centrum i denne klassiske Linda Olsson-roman.
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det usigelige, det ingen har talt om i alle årene. Om deres søster.

Hende, der var mest elsket, og hende, der døde. Et familiedrama med
svigt, smerte, håb og tilgivelse er igen i centrum i denne klassiske

Linda Olsson-roman.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=En søster i mit hus&s=dkbooks

