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Besværende kærlighed Elena Ferrante Hent PDF Forlaget skriver: Den fyrreårige Delia er rejst hjem til sin
barndomsby Napoli for at deltage i sin mor Amalias begravelse. De mystiske omstændigheder omkring
Amalias druknedød tvinger Delia tilbage til den fortid, hun hele sit liv har forsøgt at undslippe. En række

urovækkende telefonopkald får hende til at forsøge at genskabe Amalias sidste dage, og gennem en prisme af
løgne, forestillinger og minder må Delia prøve at forstå, at moderen slet ikke var det menneske, hun havde

forestillet sig. 

BESVÆRENDE KÆRLIGHED er en tæt psykologisk roman om mødre og døtre og det bånd af følelser og
løgne, der holder dem sammen. Romanen indgår i den tematisk sammenbundne Kærlighedstrilogi sammen

med Forladte dage og Dukken der blev væk.  

Berusende. 6 hjerter. POLITIKEN

... en stærk og smukt skrevet kærlighedsroman om forholdet mellem to kvinder, mor og datter, og en poetisk
feministisk udviklingshistorie om at turde stå på skuldrene af sit kvindelige ophav. 5 stjerner. BERLINGSKE

  

En fornøjelse. 5 stjerner. JYLLANDS-POSTEN   

En besættende historie. 5 stjerner. Kristeligt dagblad 
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