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Det gode i dig Linda Olsson Hent PDF Marion er læge og lever i et lille hus ved New Zealands kyst. En dag
møder hun drengen Ika, og venskabet med ham vækker langsomt fortrængte minder til live.

Hun husker tilbage på manden, hun forlod – og på ham, hun siden mødte. På den elskede morfar i
barndommens Åland og på forholdet til moren. Endelig på lillebroren, som hun på grund af tragiske

begivenheder mistede kontakten til.

Stadig flere tråde flettes sammen i Marions fortælling. Var det tilfældigheder eller skæbnen, der bragte hende
til New Zealand? Er hendes isolation selvvalgt? Eller er hun i virkeligheden på flugt fra minder så uhyggelige

og smertelige, at hun end ikke kan rumme dem selv?

"DET GODE I DIG er en følsom og stærk roman om kærlighedens og fortællingens helende kraft og om at
tilgive ved at række ud efter andre. En bog for de kvindelige læsere, som holder af en stærk roman om sorg,
kærlighed og fortrængte minder. Er man til følsomme fortællinger, er denne lige noget. Tilhængere af Linda
Olsson vil sluge denne råt ... Personskildringerne er veldrejede, og som læser lever man sig ind i historien …
Rørerende stærk roman, som nok skal få tårerne frem hos de fleste kvinder. En historie om sorg og kærlighed

og som er på højde med Linda Olssons tidligere romaner." - Stine Grabas, lektør
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