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Ligesom debutromanen Astrid & Veronika, der er solgt i over 50.000 eksemplarer alene i Danmark, har Det
gode i dig også toppet mange bestsellerlister i verden.

Marion er læge og bor i et lille hus ved New Zealands kyst. Her lever hun i selvvalgt eksil, flygtet fra en
smertelig fortid. En dag møder hun drengen Ika, og venskabet mellem de to vækker langsomt fortrængte

minder til live og sender Marion på en rejse tilbage i erindringen.

Hun husker tilbage på manden, hun forlod - og på ham hun mødte siden hen. På sin elskede morfar i
barndommens Sverige og på sit svære forhold til moren. Langsomt knytter Marion og Ika fortrolige bånd, og
da hun en dag finder drengen bevidstløs flydende i vandet ved stranden neden for sit hus, starter en kamp for

at få Ika fjernet fra et hjem med vold og vanrøgt.

Det gode i dig er en følsom og poetisk perle om kærlighed og tab og fortidens svigt og fortrængninger

Solgt i 21.000 eksemplarer i Danmark.

6 ud af 6 F´er i Femina.
Fem flotte glober i MetroXpress.

Fire hjerter i Politiken.

Nr. 1. på bestsellerlisten på New Zealand.
Nr. 5. på bestsellerlisten i Sverige.
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