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Altid tilgivelse Anne B. Ragde Hent PDF Forlaget skriver: Anne B. Ragdes elskede personer lever videre...
Læs hvordan det gik Torunn, Erland, Margido og alle de andre fra Berlinerpoplerne-serien, der i sin tid solgte

over 350.000 bøger herhjemme.Det har mange spekuleret over og ønsket sig en fortsættelse af Ragdes
bestsellerserie. Og nu kommer den. Der er gået tre et halvt år, siden Torunn rejste fra Neshovgården og søgte
tilflugt hos Christer og hundene på Østlandet. Erlend og Krumme er blevet travle småbørnsforældre med nye
og  fantastiske udsigter til det gode liv i København, selv om ... tilværelsen kan man ikke tage for givet.
Margido har fundet tilbage til sin Gud, men samtidig må han tage konsekvenserne af, at der er nye tider -

også indenfor for bedemandsbranchen.

Torunn er fyldt fyrre og indser endelig, at fremtiden med den notorisk utro Christer ikke er værd at satse på..
Men måske kan der være et nyt liv på Neshov? Og måske findes der alligevel tilgivelse for, at hun svigtede

den gang for tre år siden.

Pressen skriver:

»god, fint fortalt og medrivende [.] som at komme hjem «**** - Julia, Femina»begyndelsen til noget nyt og
spændende. [.] Anne B. Ragde er først og fremmest en vidunderlig skribent. Hun er den fødte fortæller [.]

Anne B. Ragde fortæller med vanligt overskud, humor og følsomhed [.] Hendes nye bog er en varm, velfortalt
beretning.«

**** - Arne Mariager, Fredericia Dagblad

»I lighed med de tre foregående bøger formår Ragde at bygge en slægtsroman op, så man bare må vide mere
om det meget alsidige persongalleri. Ragde beskriver hverdagslivet og de familiære

konflikter/hemmeligheder fængslende. Personbeskrivelserne gør karaktererne lyslevende.«
- Inger Nygaard Kaad, Lektør
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