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Skam Karin Alvtegen Hent PDF Forlaget skriver: Karin Alvtegen f. 1965 er helt sikkert en af Sveriges for
tiden allerbedst sælgende og mest anerkendte thriller forfattere. Skam - hendes fjerde roman - som netop er
udkommet på svensk er trykt i et første oplag på 100.000 eksemplarer. Karin Alvtegen debuterede i 1998

med Skyld. I 2000 udkom Savnet som blev hendes internationale gennembrud og prisbelønnet med
Glasnøglen som årets bedste skandinaviske kriminalroman. Og i 2004 udkom den psykologiske thriller

Bedrag (svensk ´Svek´) som er blevet købt af 350.000 svenske læsere.

Hovedpersonerne i Skam er to tilsyneladende helt forskellige kvinder - den ene er en 55-årig særling stærkt
overvægtig som i tredive år ikke har været udenfor sin lejlighed; den anden er 38 år og en karrierebevidst og
ambitiøs overlæge med succes. De kender ikke hinanden men de har én ting til fælles - en smertefuld fortid
som de begge gør deres yderste for at glemme. Men da de to mødes sættes alt på spidsen: Kan de forsone sig

med deres fortid? Med skammen? Eller må noget ofres i processen?

 

Skam er en uhyggelig og sindsoprivende fortælling om rædslens magt streng religiøs opdragelse og forbudt
seksualitet. Og om skammen over aldrig at have følt sig elsket.
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