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Den der ser Herbjørg Wassmo Hent PDF "Den der ser" er en stor episk beretning om Dina og hendes slægt, og
den ligger i forlængelse af romanerne "Dinas bog", "Lykkens søn" og "Karnas arv". Året er 1890 og Dina
Grønelv skal begraves. I den fyldte kirke stiller hendes barnebarn Karna sig op over for menigheden og
beretter om det, der lå hendes bedstemor på sinde, lige inden hun døde: De to mænd hun slog ihjel. Efter

Karna har tilstået Dinas synder, holder Karna op med at tale og lukker verden ude.

Hverken hendes far Benjamin eller hendes stedmor Anna kan trænge igennem til hende, og hendes tavshed
kommer til at fylde alt i deres liv. Anna må leve med, at Benjamin stadig har følelser for sin ungdomskæreste

Hanna, og Anna har svært ved at tilgive ham. Da Karna forsøger at begå selvmord, træffer Anna en
beslutning: Hun vil tage Karna med sig til sin fødeby København og lade hende indlægge på et

sindssygehospital.

Den der ser" er en roman om skyld, genforening og tilgivelse samt fortsættelsen på historien om Dina
Grønelv og hendes efterkommere. Historien om den karismatiske kvinde Dina har siden udgivelsen af "Dinas

bog" i 1989 fascineret adskillige generationer af læsere.

Herbjørg Wassmo (f. 1942) er født i Vesterålen i Norge og debuterede i 1976 med digtsamlingen "Vingeslag".
Hun har bl.a. fået Kritikerprisen, Amalie Skram-prisen og Nordisk Råds Litteraturpris.
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den ligger i forlængelse af romanerne "Dinas bog", "Lykkens søn" og
"Karnas arv". Året er 1890 og Dina Grønelv skal begraves. I den

fyldte kirke stiller hendes barnebarn Karna sig op over for
menigheden og beretter om det, der lå hendes bedstemor på sinde,
lige inden hun døde: De to mænd hun slog ihjel. Efter Karna har
tilstået Dinas synder, holder Karna op med at tale og lukker verden

ude.

Hverken hendes far Benjamin eller hendes stedmor Anna kan trænge
igennem til hende, og hendes tavshed kommer til at fylde alt i deres

liv. Anna må leve med, at Benjamin stadig har følelser for sin
ungdomskæreste Hanna, og Anna har svært ved at tilgive ham. Da
Karna forsøger at begå selvmord, træffer Anna en beslutning: Hun
vil tage Karna med sig til sin fødeby København og lade hende

indlægge på et sindssygehospital.

Den der ser" er en roman om skyld, genforening og tilgivelse samt



fortsættelsen på historien om Dina Grønelv og hendes efterkommere.
Historien om den karismatiske kvinde Dina har siden udgivelsen af
"Dinas bog" i 1989 fascineret adskillige generationer af læsere.

Herbjørg Wassmo (f. 1942) er født i Vesterålen i Norge og
debuterede i 1976 med digtsamlingen "Vingeslag". Hun har bl.a. fået
Kritikerprisen, Amalie Skram-prisen og Nordisk Råds Litteraturpris.
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