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Sidste bind i slægtskrøniken - 1400 sider i alt om familie, sorg, kærlighed, svigt, håb og forelskelse

 

Med sjette og sidste bind i Køge-krøniken afslutter Katrine Marie Guldager sin store 1400 sider lange
krønike om familien fra Køge. Vi følger søskendeparret Henry og Leonora i næsten 50 år gennem hele serien,

og de er også centrum for sjette bind. 

 

Bogen handler på en gang om nogle af de problemer, der altid er i familien, mellem søskende og mellem børn
og forældre, men også om en af de perioder i danmarkshistorien, hvor familierne ændrede sig dramatisk.

Alle liv er unikke, men også en del af en større historie, og det er blandt andet den, Katrine Marie Guldager
fortæller.

 

Bind 6 handler især om Leonora og om hendes forhold til moren Lilly og broren Henry. Kan hun tilgive dem
fortidens fortrædeligheder, og hvis hun ikke kan, kan hun så overhovedet slippe for dem? Katrine Marie
Guldager skriver om familien i det felt, hvor den er alt det gode, og alt det, man ikke kan flygte fra.
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