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Ingmar Bergman kände aldrig skuld är Bielke von Sydows
debutroman och den första delen i feelgoodserien om mänskliga

relationer.

Bielke von Sydow skriver chosefritt och lättläst med trovärdigt
persongalleri och träffsäker dialog. De snabba vändningarna skapar

en hisnande läsupplevelse.

Maria Bielke von Sydow är född i Indien, uppvuxen i Småland dit
hon kom som adoptivbarn. I vuxen ålder flyttade hon till Malmö där

hon numera bor. Hon har under många år arbetat inom
utbildningsväsendet men är nu författare och skribent.

Helena är kvinnan som lever sitt liv i oförlåtlig skuld. Hon är
övertygad om att hon är skyldig till sitt ena tvillingbarns död. Pär är
framgångsrik självhjälpsförfattare. Med sina böcker inspirerar och
hjälper han många. Dock inte sig själv, hans eget liv är både i uppror

och på nedgång. I Malmö bor Sylvia, en driven studie- och



yrkesvägledare som mest längtar efter att få fatt i ett ligg. På besök
till staden kommer Janne, en landsortsbo som lever ett gott liv med

vänner och egen allfixarfirma.

Sanningen uppdagas. Vem eller vilka bär skuld till barnets död?

Författaren porträtterar träffsäkert hur människors liv vävs samman.
Berättartekniken är enkel och självklar. Vissa kapitel är briljanta
andra är mer trevande. Maria Bielke von Sydow har förmågan att

bygga upp en spänning som gör att man vill läsa vidare.

Sydöstran- Anders Nilsson Nyhetschef

Det är en varm skildring av förlust, sorg och vänskap. Maria Bielke
von Sydow hanterar ett svårt ämne med mognad och en stor portion
människokännedom. Boken är välskriven och personskildringarna

känns autentiska.

BTJ- Hanna Gunnarsson

Följ författaren på bielkevonsydow.blogspot.se, Twitter och
Facebook
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