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Kærlighedens pris Maria Hirse Hent PDF Den unge italienske kvinde Helena er som barn blevet misbrugt.
Hun har mistet troet på kærligheden og forsøger i desperation at fjerne smerten og udfylde tomrummet ved at
tage til Japan for at arbejde som værtinde på en natklub. Hun har en hemmelig plan, og til den skal hun bruge

penge - mange penge - og Helena er villig til at gå langt for at skaffe sig dem. Men undervejs tager
begivenhederne en højst uventet drejning.

Kærlighedens pris er en roman om, hvad misbrug kan gøre ved sjæl og sind - men også om en søgen efter den
kærlighed og tilgivelse, der kan forløse smerten.

Det skrev anmelderne om KÆRLIGHEDENS PRIS:

"hun (Maria Hirse) har et sprog, der kan slå gnister" - Anne Liisberg, Sentura

"Det er en roman hvor du kan føle ulykkeligheden sive ud fra alle siderne ... en gribende og letlæst fortælling
om en kvindes kamp for at overleve misbrug i en tidlig alder" - Litteratursiden
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