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Ingenting att ångra är en knivskarp skildring av längtan, kärlek, familjeliv och otrohet som inte liknar
någonting annat. Heidi och Vegard har varit gifta i 14 år, de har tre döttrar och ett bra liv tillsammans. Men
Heidi träffar en annan man, Mikkel, och inleder en relation med honom.
Under två dygn får läsaren följa två helt olika verkligheter, dels Heidis laddade möte med Mikkel på
hotellrummet, dels Vegards tillvaro med döttrarna i sommarstugan på landet.
Deras tankar rör sig fritt mellan enkla vardagsbestyr, otillfredsställda behov, kärlek till barnen och drömmar
om framtiden.
Det är två dygn som sammanfattar hela liv.

Pressröster om Ingenting att ångra:
"En skickligt komponerad äktenskapsroman /.../ Marstein kan verkligen skildra 'vanligt' liv med skoningslös
precision." Aftonbladet
"Så ärligt att jag tappar andan." Borås Tidning

När Marstein är som bäst har hennes påträngande, insisterande stil en övertygande kraftfullhet som får det
triviala i våra handlingar och samtal att vibrera. Dagsavisen
Briljant roman! Aftenposten
"Trude Marstein är en sällsynt begåvad prosaist, och en skarpsynt iakttagare av mänskliga relationer."
Jönköpings-Posten
"'Ingenting att ångra' är en omskakande och egenartat välskriven roman." Hallands Nyheter
"Marstein bjuder in sina läsare i det röriga, ocensurerade medvetandet hos två människor, in i ett tillstånd av
osäkerhet förvirring och spänning /.../ det är absolut värt besväret." Dagens Nyheter
"Det är imponerande hur skickligt författarinnan låter endast två dagar skildra så mycket. Boken är lätt att ta
sig igenom, språket är pricksäkert, handlingen drivs framåt minut för minut, först ur Heidis perspektiv och
sedan ur Vegards." BTJ
"'Ingenting att ångra' är en roman berättad med ett djup och en tålmodighet som är mycket ovanlig."
Göteborgs-Posten
"Med 'Ingenting att ångra' har [Marstein] kommit ett fåtal personer inpå livet på ett sällsynt, närgånget och
litterärt fruktbart sätt. Det är bara att gratulera." Värmlands Folkblad
Betyg 5 av 5. "En riktig upplevelse." Femina
Skal du leie hybel gjennom Studentsamskipnaden i Oslo (SIO) varierer leieprisene fra ca. 3.000,- i måneden til
cirka 10.000,- måneden. Hele.

