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Følg dit hjerte Susanna Tamaro Hent PDF Dagbog, kærlighedsbrev og tilståelse. Den italienske bestseller
"Følg dit hjerte" er en rørende roman om at tale og handle med hjertet, udformet som en mormors brev til sit
barnebarn, en ung kvinde, der står ved begyndelsen af sit voksne liv. Den gamle kvinde gør op med hele sit
liv og fortæller om mænd og børn, følelser, drømme og lidenskaber – alle de hemmeligheder, hun har ladet bo

i sit inderste.

Den italienske forfatter Susanna Tamaro (f. 1957) slog for alvor sit navn fast med romanen "Følg dit hjerte",
som blev solgt i mere end én million eksemplarer i hjemlandet og i mere end fem millioner eksemplarer, når
man tæller hele verden med. Susanna Tamaro har modtaget flere priser, både italienske og internationale, for

sit arbejde.

"En rørende skildring af kompliceret kærlighed mellem tre slægtled af kvinder … ‘Følg dit hjerte‘ giver
læseren sin drømme-bedstemor igen." – Marianne Rosen, Information

"Bedstemoderen er en klog og sympatisk dame, og hendes historier er gode og fortalt med en følsomhed,
hvor sentimentaliteten er doseret så præcist, at det som regel lykkes Susanna Tamaro at være rørende uden at
blive kvalm … Med ‘Følg dit hjerte‘ har Susanna Tamaro rykket sig frem i bogmarkedets allerforreste geled."

– Thomas Harder, Weekendavisen

"En klog og charmerende roman." – Birgit Brunsted, Det fri Aktuelt
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