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Sol og salt Ellen Strandgaard Hent PDF Sol og salt er fortællingen om tvillingesøstrene Maren og Birthe i
tilbageblik fra de er små til romanens nutid, hvor de er midt i livet. Søstrene er tæt bundet til hinanden, og

med Maren som den bærende karakter følger vi dem gennem de stærke og dybe følelser, der strømmer mellem
dem: jalousi, had og kærlighed, misundelse, sorg og glæde, tilgivelse og en særlig forståelse. En rød tråd er
det komplekse forhold mellem mor og datter i tre led, nuanceret skildret mellem Maren, hendes mor og

hendes datter, Lillan. En håndfuld vigtige bipersoner fra indvandrermiljøet udgør en betydningsfuld del af
romanens nutidsspor. Som et bagtæppe for historien står silhuetten af truende sygdom, cancer,

behandlingerne, håb om helbredelse og frygt for, at sygdommen skal komme igen. Alle, der i større eller
mindre grad har haft kræft inde på livet, vil genkende de følelser, som skildres så overbevisende. En stærk og

vedkommende roman.
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