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Sonate til Miriam Linda Olsson Hent PDF På en midsommerdag i Auckland, New Zealand, indtræffer to
begivenheder, der for altid forandrer komponisten Adam Ankers liv. Han begynder en rejse, der fører ham til
Krakow i Polen, hvor han finder 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 tvinger ham til at stå ansigt til ansigt

med det umulige valg, hun tvang ham til at træffe dengang.

Rejsen giver svar på de spørgsmål, Adam altid har fortrængt og den tavshed, der har været i hele hans liv,
bliver endelig brudt. "Sonate til Miriam" er en fortælling om sorg, smerte og svære valg, men det er også en

fortælling fyldt med musik, kærlighed og forløsende ord.

Linda Olssons debutroman Astrid & Veronika blev en international bestseller. Hun er i Sonate til Miriam
tilbage med sin særlige stemme og fornemmelse for menneskelige relationer.
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