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I giftefærdig alder Sharon Maas Hent PDF I giftefærdig alder følger tre børns historier gennem deres opvækst,
der præges af traditionens strenge påbud, kolonial- og racekrige og deres drømme for fremtiden og

kærligheden. På tværs af kulturer, tid og afstand vikles de tre historier ind i hinanden.

Savitri er en umiddebar og charmerende pige, der vokser op blandt tjenestefolkene i en britisk familie i
førkrigstidens Indien. Hun er født med evnen til at helbrede, men hendes eget liv rammes af tragedier. Asojini
er en temperamentsfuld og oprørsk teenager, der vokser op i Britisk Guiana. Hele sin ungdom nægter hun at
indordne sig under indisk lov og tradition. Nat bliver som lille dreng hentet på børnehjemmet i Madras af en
idealistiskk engelsk læge, som han snart kalder Far. De udvikler et tæt forhold, der sættes på prøve, da Nat

som ung sendes til London for at uddanne sig til læge.

PRESSEN SKREV
“Hun kan det der med at skrue læseren fast i sædet til og med sidste side, om det så bliver til langt ud på

natten.” - Weekendavisen

“Deres historier fortælles på tvært af kulturer, tid og afstand og vikles elegant og overraskende ind i hinanden
på bogens allersidste sider, hvor der for alvor er akut behov for kleenex’er og fred og ro til at læse.” - Alt for

damerne

“Sharon Maas debuterer med en roman, der med det samme placerer hende i rækken af store fortællere på
niveau med Isabel Allende.” - Politiken

LEKTØRUDTALELSE
“Spændingen holdes til det sidste, og indtil da gives der spændende indblik i de forskellige eksotiske miljøer.

Der er smukke billeder af det oprindelige, immaterielle Indien, men også det rå og barske. De enkelte
personers dilemmaer, de svære valg mellem pligt og lyst, mellem tradition og individualitet er nuancerede og
uhyre aktuelle her i globaliseringens tid. En eksotisk og underholdende kærlighedsroman af høj kvalitet.” -

Bibliotekernes lektørudtalelse

Lydbogen er konverteret fra bånd.
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