Gribende fortælling om demensens altopslugende tåge
Bestsellerforfatteren Santa Montefiore leverer en stærk roman, som suger læseren
med ind i et sind, der langsomt er ved at vælte ud over skrænten: Demens stjæler
Marigolds liv, ét minde ad gangen, og vi kan blot følge med på sidelinjen.
I Mindernes længsel følger vi den 66-årige kvinde Marigold, som hele sit liv har taget sig af dem, der var
omkring hende: Hun har været den kærlige familiemor, mens hun har drevet den lokale landsbybutik,
og hun har altid været en af byens ildsjæle. Da hun begynder at glemme småting fra tid til anden, går
de fleste ud fra, at hun bare er ved at blive gammel. Men efterhånden som hun begynder at glemme alt
fra vigtige beskeder og aftaler til navne og ansigter, bliver det umuligt for hendes familie og venner at
ignorere sandheden om, at hendes sind er ved at gå til: Marigold har fået demens.
Som hendes tilstand forværres, må familien tage sig af hende og ikke omvendt. Beboerne i den lille
landsby forsøger at støtte, så godt som de nu kan, mens de prøver at overbevise Marigold om, at det
ikke gør så meget at miste sine minder, når der er folk omkring en, der altid vil huske dem.
Forfatterskabet: Santa Montefiore (f. 1970 i England) er den ukronede dronning af kærlighedsromaner, men viser med denne roman, at hun i høj grad mestrer andet end romantik mellem mænd og
kvinder. Hendes bøger er oversat til mere end 25 sprog og solgt i over 6 millioner eksemplarer i
England og resten af Europa, hvor de har været bestsellere i bl.a. Norge, Holland og Portugal.
Det siger læserne om Mindernes længsel:
”En varm, men hjerteskærende fortælling”
”Denne bog vil huske dig på, at du skal leve i nuet”
”Den fik mig til at græde flere gange, og den indfangede
mit hjerte, så jeg stadig går og tænker over den flere
dage efter”
Anmeldelser af Santa Montefiores andre bøger:
”En vidunderlig romantisk fortælling om
familiehemmeligheder og kærlighed.” ***** Søndag om
Fyrtårnets hemmeligheder
”Virkelig, virkelig god og meget rørende. I skrivestil
minder forfatteren mig om Lucinda Riley.” Goodreadslæser om Mød mig under ombutræet
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