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Anne B. Ragdes højtelskede fortælling om en slægtsgård, tre brødre, en hemmelig datter og en hel masse
grise er nu samlet i en ny lækker paperback.

På den forfaldne slægtsgård uden for Trondheim bor Tor Neshov sammen med sin gamle mor, sin forkuede far
og alle grisene i stalden. Hans lillebror, Margido, er ungkarl og bedemand inde i byen. Erlend, den yngste

bror, stak af til Købehavn og sprang ud som bøsse.
Da brødrenes mor får et slagtilfælde, samles de tre brødre ved dødslejet. Tors datter, Torunn, som aldrig har
været en del af hans liv dukker også op. Det viser sig, at de rødder, brødrene har forsøgt at skære over, stikker
dybere, end de troede - og at der findes hemmeligheder, ingen af dem har den ringeste anelse om. Og for

Torunn får mødet vidtrækkende konsekvenser.

Pressen skriver:
". I Anne B. Ragdes bestsellerroman er løgnen monumental, og historien om de tre brødre i skyggen af
løgnen så velfortalt og underholdende, at man nødig siger farvel til personerne ." - Berlingske Tidende

"Intet er så vidunderligt som bøger, man bliver kompromisløstindfanget af efter første linje ." - Børsen
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