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Mellem himmel og hav Anna Fredriksson Hent PDF Forlaget skriver: Første bind i Anna Fredrikssons store
svenske familiefortælling om mødre og døtre, om forsoning og tilgivelse og om at finde modet til at gå sine

egne vegne.
En familie har mange hemmeligheder. Sally har aldrig fået svar på, hvorfor hendes mor forlod hende, da hun
blot var tre år gammel, og det er en smerte, hun stadig lever med nu næsten halvtreds år senere. Smerten

bliver ikke mindre af, at hun også selv har fejlet som mor og kun har sporadisk kontakt med sin voksne datter,
Josefin.

Da Sally arver sin onkels hus i den lille skånske by Kivik, beslutter hun sig for at flytte dertil, da det også vil
bringe hende tættere på datteren, der bor på en gammel gård i nærheden. Dog venter der Sally noget af et

chok, da hun opdager, at hendes egen mor, Vanja, også bor i byen og har knyttet et stærkt bånd til
barnebarnet.Sally står nu over for et valg: Skal hun blive i Kivik og forsøge at blive den mor, hun aldrig selv

fik, eller skal hun vende tilbage til sit gamle liv i Stockholm?
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