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Den norske forfatter Herbjørg Wassmos roman Lykkens søn er en selvstændig fortsættelse af den fantastiske
bestseller Dinas bog. Historien følger Dinas søn Benjamin, der overværede drabet på morens elsker, en
begivenhed der mærker ham for livstid. Benjamin drager til København for at studere medicin, men hele

tiden hviler Dinas tilstedeværelse som en skygge over ham.

Trilogien Dinas bog, Lykkens søn og Karnas arv har tilsammen solgt over 250.000 eksemplarer.

Det skrev anmelderne:

»Wassmos teknik er fortsat overraskende. Dina gør det, ingen tør. Dina er kynisk, aggressiv og bundet til et
seksuelt begær. Når romanerne er så læseværdige, skyldes det først og fremmest en elementær spænding og et

dristigt erotisk element. Dina er i drifternes vold i et puritansk samfund, hvor mændene regerer ... En
veloplagt fortsættelse.«

- Grethe Rostbøll, Jyllands-Posten

»... en spændende og evig aktuel skildring af båndet mellem en mor og hendes søn."«
- Berlingske Tidende
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