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Svar mig Susanna Tamaro Hent PDF Forlaget skriver: Tamaros novellesamling handler først og fremmest om
kærlighed – og om manglende og misforstået kærlighed.

Den første er om en teenager, som vi følger i tilbageblik, fra hun som syvårig mister sin mor og dermed bliver
forældreløs, til hun sidder misbrugt og gravid på en bænk i en park.

Den anden novelle handler om en midaldrende kvinde, der "omsider" bliver enke efter en utålelig, despotisk
mand, som ved et tragisk tilfælde slår deres følsomme teenagesøn ihjel.

I den tredje novelle slår en mand af overvældende, misforstået kærlighed blandet med jalousi – uden at ville
det – den kone ihjel, som han faktisk lever og ånder for.

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.
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