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Den Svære Tilgivelse Denise Hunter Hent PDF "Den Svære Tilgivelse" er efterfølgeren til "En Tid til
Helbredelse" og "Barmhjertighedens Pris", men kan sagtens læses uafhængigt af de to andre. Denne bog er
historien om Paula, der er flyttet til storbyen i håbet om at få drømmejobbet som nyhedsvært på en stor tv-
kanal, og Linn, der har bortadopteret sit barn til Paulas søster og nu er kommet til Chicago for at studere.

Begge kvinder møder store udfordringer i deres nye storbytilværelse. Linn har svært ved at få såvel
økonomien som kærligheden til at hænge sammen, og Paula bliver involveret i en nyhedshistorie om

forbyttede børn, som måske kan hjælpe hendes karriere på vej, men som også begynder at gribe uhyggelig
meget ind i hendes privatliv, bl.a. i form af nogle mystiske trusselbreve. Samtidig har hun også sit vaklende

ægteskab at tænke på.

På et tidspunkt krydses Linns og Paulas veje, og måske har de mere til fælles, end de umiddelbart ville tro…

Ligesom i den foregående roman i serien, Barmhjertighedens pris, spiller abortspørgsmålet også i denne bog
en vigtig rolle, og forfatteren sætter det i et interessant perspektiv gennem denne historie.
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