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FORFATTEREN TIL DEN DANSKE BESTSELLER ASTRID & VERONIKA Den danske presse skrev:
Sjældent oplever man en bog med så smuk en fortælling. En bog som tilmed er velskrevet. Og der er ingen
tvivl om, at Linda Olsson er en stor forfatter. Hun formår at skrive om sorg og kærlighed på en nærværende
måde, så man ligefrem kan mærke følelserne ud gennem bogen. – Bogblogger "Karaktererne er skildret
nøgternt og samtidig dybt rørende.
Det er en smuk beretning". - Marianne Hein, Fyns Amts Avis "En uforglemmelig og sørgmodig fortælling om
tab, håb og savn, smerte, men også om kærlighed [...] En smukt velskrevet roman". - Lone Lindvald
Rasmussen, Helsingør Dagblad "Den prisvindende debutroman Astrid & Veronika blev hurtigt en bestseller i
hjemlandet Sverige og ikke mindst i USA ... og dens uafhængige efterfølger Sonate til Miriam spåes med rette
samme succes". - Anne Randbo Back, Jyllands-Posten En smuk fortælling om sorg, smerte og svære valg fyldt med musik, kærlighed og forløsende ord. Komponisten Adam Anker bor på en lille idyllisk ø i New
Zealand, men da han mister sin eneste datter, falder hans liv sammen. Han begynder en rejse tilbage til sin
fortid og en historie, der er blevet dybt fortrængt.

I Krakow i Polen finder Adam Anker sandheden om sin families skæbne under 2. Verdenskrig. Og senere i
Sverige genser han sin datters mor, som han ikke har set i over tyve år. Mødet med hans livs kærlighed tvinger
ham til at stå ansigt til ansigt med det umulige valg, hun fik ham til at træffe dengang. Linda Olssons roman er
en meget smuk og rørende fortælling om hemmeligheder og løgne, sorg og opslugende kærlighed.
com. Der blev fundet 32600 bøger Lyberty. Home j-l said: lovexLuffy said: Interesting episode. com's
weekly/monthly splash page. It has now been published in Sweden under the title 'Nu vill jag sjunga dig
milda snger', in the USA by Penguin US and in Holland by Archipel under the title 'Astrid & Veronika' and in
… Denne side er blot en simpel liste med de bøger vi har på siden indtil nu. ) Ideadiez. com. Der blev fundet
32600 bøger Lyberty. Her first novel, Let me sing you gentle songs, was published by Penguin New Zealand
in 2005. Linda Olsson lives and writes in Auckland, New Zealand. TRYK HER FOR AT KOMME TIL
VORES RIGTIGE HJEMMESIDE. getting to learn about Kabuto's past and I never really cared for him much
but I kinda always wondered what happened to him, since he is the way he is now. TRYK HER FOR AT
KOMME TIL VORES RIGTIGE HJEMMESIDE. TRYK HER FOR AT KOMME TIL VORES RIGTIGE
HJEMMESIDE. Linda Olsson lives and writes in Auckland, New Zealand. com. Linda Olsson lives and
writes in Auckland, New Zealand.
Home j-l said: lovexLuffy said: Interesting episode.
It has now been published in Sweden under the title 'Nu vill jag sjunga dig milda snger', in the USA by
Penguin US and in Holland by Archipel under the title 'Astrid & Veronika' and in … Denne side er blot en
simpel liste med de bøger vi har på siden indtil nu. (Yes, a splash page is old fashioned, but it's been a
tradition here since 1999.

