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Förlåten Agnes Lidbeck boken PDF När Ellens och Marias pappa går bort ärver de familjens sommarställe i
Stockholms skärgård. I arbetet med att reda ut dödsboet tvingas de för första gången på många år tillbringa en
sommar tillsammans och måste därför konfrontera sina likheter och olikheter, sin svartsjuka och längtan.

Kan det finnas förståelse och ömhet mellan dem som förväntas stå varandra närmast? Kan det förflutna hålla
systrarna samman? Eller är avunden och vanmakten det enda de har gemensamt? På barndomens skärgårdsö,

där alla platser och föremål är laddade med minnen och mening, ställs allt på sin spets.

Förlåten är ett närgånget, detaljerat porträtt av Ellen och Maria, det komplexa systerskapet och relationen till
de människor som kretsar kring dem: föräldrarna, männen och barnet.

Agnes Lidbeck debuterade våren 2017 med den hyllade romanen Finna sig, som skärskådade den moderna
kvinnorollen. I Förlåten fortsätter författaren sitt utforskande av vad det är att vara kvinna i dag.

"Skoningslöst skarpögd skildring av systrar" Ålandstidningen

"I Agnes Lidbecks Förlåten blir sommarstugan spelplats för en fascinerande systerskapsskildring." Vi Läser

"Agnes Lidbeck är så bra på att beskriva vad som händer under ytan när människor möts." Gotlands
Tidningar

"I sin roman gör Lidbeck det avskalade till konst." Norra Skåne

"Redan efter de första sidorna i boken Förlåten går det att förstå att Agnes Lidbeck tänker berätta om en
mycket spänd och komplicerad syskonrelation, och det gör hon verkligen med bravur." Västerbottningen

"Språket är enkelt och precist. Berättelsen är stillsam utan dramatiska vändningar men proppfull av dåliga
stämningar." Jönköpings-Posten

"Vi har utan tvekan fått en ny konfliktforskare av rang i den svenska litteraturen" Hallandsposten

"En intressant och välskriven skildring av ett systerskap i fritt fall" Allers



"Agnes Lidbeck visar utan tvekan att hon är en av de mest betydande unga författarna med en stor potential."
Dala-Demokraten
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