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Altid hos dig Maria Ernestam Hent PDF Det hele begynder, da hendes mand dør.
Inga er i chok og forsøger at knokle sig igennem sorgen. Men glæderne ved arbejdet som fotograf og den

store søn, Peter, står i skyggen af, at hun er alene nu. En tilfældighed tvinger Inga til at tage hånd om sin sorg
og sin tilværelse, og hun beslutter sig for at flytte væk til familiens gamle sommerhus på øen Marstrand i en

periode. På Marstrand finder hun en kasse med gamle papirer, avisudklip og et brev stemplet i 1916 i
Mombasa.

Brevet bliver begyndelsen på en rejse tilbage i erindringen. Til dengang Ingas farmor, Rakel, var barn og ung
kvinde, til en tid med trange kår og kamp for stemmeret og ligestilling under Første Verdenskrig.

Altid hos dig er en roman om at miste. Om to stærke kvinder, tre mænd, den store forelskelse og en ulykke.
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