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Berners datter Øystein Lønn Hent PDF Forlaget skriver: Finstemt fortelling fra Øystein Lønn. På en øy ved
Sørlandskysten lever Peder Ross av å dykke etter skjell. I en storm har en baltisk skute forlist i det urene

farvannet nær ved, og på havbunnen finner Ross en lerretspose med noen små, vakre figurer han tror kan ha
verdi. Han allierer seg med nabo og venn Berner, en bereist og erfaren mann, som mener de bør seile til

København for å finne en kjøper til figurene. En tredje nabo, Allert, blir med som rormann og navigatør i den
lille åpne farkosten de krysser Skagerrak med. Seilasen er risikabel. Og da de når fram til Nyhavn, skal det

vise seg at reisen også har et annet mål, langt viktigere enn penger og rikdom. "Berners datter" er en
fortelling om menneskelige relasjoner på en liten øy hvor alle kjenner hverandre, og liv leves etter faste

mønstre. Likevel vil de valg man tar føre til utfordringer, og tilsynelatende ubetydelige tilfeldigheter gjøre at
livet tar en annen retning.
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