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Liebhaverne Anne B. Ragde Hent PDF Med Liebhaverne forsætter Anne B. Ragde sin succesfulde
Berlinerpoplerserie om Torunn, Erlend, Margido og alle de andre fra Neshovgården lidt uden for Trondheim.

Torunn har valgt at slå rødder på den gamle slægtsgård og nyder arbejdet med at sætte sit eget præg på det
hele - både indenfor og ude. De mange minder om fortidens dystre begivenheder skal manes i jorden. Gamle
Tormod trives på Byneset plejehjem og nyder Torunns hyppige besøg og ikke mindst, når hendes hund Anna
er med. Samtidig er Torunn blevet ansat hos Margido og hjælper ham med bedemandsforretningen og tjener
på den måde til livets ophold. I København har Erlend og Krumme travlt med at gøre en gammel villa til en
passende bolig for deres storfamilie. Men siden al balladen om, hvad der skulle ske med Neshov, da Torunns
far døde, har der ikke været kontakt mellem den norske og den danske del af familie. Kan skårene klinkes?

 

Pressen skriver:

»Absolut læseværdig.«

**** – Femina

»Ragde har gjort det igen. Endnu en gang følger man spændt og overrasket med i familiens liv. Sproget
flyder, og karaktererne står lyslevende for læseren. Femte bind er gribende.«

– Bibliotekernes lektørudtalelse
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