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Frøken Narvik Thorstein Thomsen Hent PDF Medrivende episk fortælling om den godmodige Anne
Kyllingstads kamp med kærligheden.

Anne driver sammen med sin mor et lille pensionat i Narvik, da krigen bryder ud. Hun forelsker sig i den
dansk-tyske soldat Christian, som gør hende gravid. Men de bliver adskilt mod krigens afslutning, da
Christian havner i russisk krigsfangenskab. Fortvivlet over at have mistet sin udkårne, og i den tro, at

Christian er død, rykker Anne teltpælene op og drager med sin lille søn til Danmark i håb om at starte på en
frisk.

Da den jævnaldrende og venlige Holger frier til hende, lægger hun låg på fortiden og takker ja. Skæbnen vil
dog, at Christian en dag får sin frihed og vender hjem …

Pressen skriver:

»Frøken Narvik er som en velpolstret Chesterfield-sofa: Man kan læne sig velbehageligt tilbage, sukke
tilfreds og nyde romanrejsen.«

**** – Politiken

»Den må du ikke snyde dig selv for …«

****** – Femina

»Frøken Narvik er blandt meget andet en dybt genkendelig historie om kærlighed, der ikke sådan lader sig
kue eller true.«

– Weekendavisen

»Det er en stor kunst at skrive om sådan en kærlighed, uden at hverken højdepunkterne eller det mørkeste
mørke mister sin kraft. Men den kunst har Thorstein Thomsen et godt greb om … En kraftfuld fortælling.«

– Fyns Amts Avis
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