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Ligge i grønne enge Anne B. Ragde Hent PDF Mens Torunn Neshov er på gården på Byneset hos sin far, Tor,
tager han livet af sig ude i grisestalden. Torunn kæmper videre med at drive gården og får hjælp af den unge
afløser Kai Roger. I køkkenet sidder hendes gamle farfar og kan ikke meget andet. Margido er travlt optaget
af at modernisere og udvide sin bedemandsforretning inde i Trondheim blandt andet med et kistelager i
gårdens lade. I København har Erlend og hans kæreste Krumme vilde planer om at indrette feriebolig på
Neshov. Det hele spidser til i de hede sommerdage, da familien mødes for at samle trådene. Og Torunn står
centralt i alle de andres planer for fremtiden. ”Humor og parodisk lethed balanceret med tyngde og
tænksomhed plus religion over for et individuelt menneskeansvar. Det er opskriften på Anne B. Ragdes
sympatiske saga.” - Weekendavisen ”En stor læseoplevelse … Anne B. Ragde skriver levende og skildrer
personernes liv på en fordomsfri og loyal måde.” - Børsen
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