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Søsterklokkerne Lars Mytting Hent PDF Forlaget skriver: Stor nordisk slægtsfortællingen af forfatteren til
Svøm med dem som drukner og en vidunderlig roman om livet i et lille samfund, der giver læseren en historie

rig på dramatik, sagn, overtro og kærlighed. På en lille gård i Gudbrandsdalen kommer tvillingesøstrene
Halfrid og Gunhild Hekne til verden under en usædvanlig hård fødsel. Pigerne er nemlig vokset sammen fra
hofterne og ned. Alt må de gøre sammen, og tidligt viser det sig, at pigerne har et særligt talent. Sammen
væver de de mest utrolige billedtæpper, som siges at kunne vise fremtiden, og ved deres død støber man til
deres minde et par kirkeklokker, der i de kommende århundreder ringer over den lille norske dal – og nogle
gange tilmed ringer af sig selv og varsler, at noget er på vej. Livet går sin gang i den lille bygd, generation for
generation. Til sidst er historien om søstrene kun et fjernt sagn, men klokkerne består, og ligeledes den gamle
fine stavkirke, som de har til huse i. En dag banker de nye tider og verden udenfor på. Først flytter en yngre
præst udefra ind på præstegården, hvor den nittenårige Astrid Hekne gør tjeneste. Med sig bringer han nye
ideer fra hovedstaden og åbner en større verden for den unge pige, samtidig med at hun hjælper ham med at
forstå det lille samfund, han er flyttet ind i. Og ikke lang tid efter dukker en anden fremmed op: en eksotisk

udlænding med store planer, der er vældig interesseret i såvel stavkirken som Astrid.
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