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Men hjertet græder Maria Grane Hent PDF Hilka er en ung, smuk samepige, der sammen med vennen Mattis
drager til Oslo for at studere på universitetet. Hilka længes efter kærligheden, og det kunne være så enkelt, for
Mattis holder meget af hende. Men Hilka ved, at for hende kan han aldrig blive andet og mere end en god

ven.

I Oslo møder hun Frank – og kærligheden – og hun kommer til at tænke på den gamle Kaias ord, da denne
spåede hende: "Jeg ser tårer, Hilka! Tag dig i agt for de lyse mandfolk – de er farlige og fristende ..."

Maria Grane er en norsk forfatter til en lang række skønlitterære værker. Hun er særligt kendt for sine
romancer, hvoraf flere er oversat til dansk. Grane har blandt andet udgivet bøgerne "Til sidste solnedgang"

(1988) og "Men hjertet gråter" (1986), der begge er oversat til dansk.
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