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Sista rompan Kerstin Ekman boken PDF Kriget gestaltar om livet för människorna i Svartvattnet. Hillevi

Halvarssons dotter Myrten är nu vuxen. När hon ger sig iväg till Stockholm tar hon med sig en hemlighet som
inte ens Kristin, hennes älskade fostersyster, vet om. Kristin som lidit en svår förlust genom kriget är

fortfarande den som förmår tränga genom glömskan och förbinda det gamla med det nya. Fjällets dofter och
ljud talar ännu till henne, och hon vet att det finns platser i skogen där man alltid hör barngråt. Förr fanns ett
namn för den gråten, och den var allas skuld och egendom. Också Elis, konstnären, finns kvar i berättelsen;
han lever nu i Sverige med sin hemlighet – om vem han är och var han kommer ifrån. Sista rompan är en rik
och fängslande fortsättning på den första romanen Guds barmhärtighet i trilogin Vargskinnet. Den utspelar sig
i Stockholm och Oslo, i den norska fjällvärlden, i Värmland och Venedig. Men Svartvattnet finns alltid kvar
för dem som flydde. De är som duvor, säger Hillevi. De kommer tillbaka. "Ekman har här som i sina tidigare
böcker en sällspord förmåga att få det nästan outsägliga att bulta och leva..." Ingrid Elam, Expressen"Kerstin
Ekman bygger sin roman med språklig njutning och genialitet. Det är ingenting annat än ett mästerverk." Eva
Ström, Sydsvenska Dagbladet"Kvar efter läsningen har jag en märklig hörselbild, ekon av röster kring sjön

Svartvattnet..." Ola Larsmo, Dagens Nyheter
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Stockholm tar hon med sig en hemlighet som inte ens Kristin, hennes
älskade fostersyster, vet om. Kristin som lidit en svår förlust genom
kriget är fortfarande den som förmår tränga genom glömskan och
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hör barngråt. Förr fanns ett namn för den gråten, och den var allas
skuld och egendom. Också Elis, konstnären, finns kvar i berättelsen;
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han kommer ifrån. Sista rompan är en rik och fängslande fortsättning
på den första romanen Guds barmhärtighet i trilogin Vargskinnet.
Den utspelar sig i Stockholm och Oslo, i den norska fjällvärlden, i
Värmland och Venedig. Men Svartvattnet finns alltid kvar för dem
som flydde. De är som duvor, säger Hillevi. De kommer tillbaka.
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Expressen"Kerstin Ekman bygger sin roman med språklig njutning
och genialitet. Det är ingenting annat än ett mästerverk." Eva Ström,
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hörselbild, ekon av röster kring sjön Svartvattnet..." Ola Larsmo,
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