
Fugletribunalet
Hent bøger PDF

Agnes Ravatn

Fugletribunalet Agnes Ravatn Hent PDF Forlaget skriver: Tv-værten Allis Hagtorn forlader mand og job efter
en offentlig skandale og begynder som hushjælp for Sigurd Bagge, en mand i fyrrerne. Hun skal servere tre

måltider dagligt, holde haven og ellers lade ham være i fred.  Allis går fra at være på alles læber til
at være helt anonym. Først omfavner Allis den nye situation som en mulighed for at starte på ny.  Men der går
ikke lang tid før fascinationen af Sigurd Bagge dominerer hendes liv. Efterhånden som de kommer hinanden

nærmere, bliver det afgørende spørgsmål: Hvem er Sigurd Bagge, og hvad vil han med Allis? 

I et afsidesliggende hus ved havet har to mennesker søgt eksil. Begge har en hemmelighed og et ønske om at
sone. Den ene bærer på skam, den anden på skyld. Hvad skal der til for at kunne begynde på ny? 

NRK P2-lytternes romanpris, Ungdommens kritikerpris og Bokbloggerprisen.

«Afslutningen slår bogstavelig talt kløerne i dig.» - DAGBLADET

«Romanen bliver siddende som en elektrisk ladning under huden.» - DAGSAVISEN  

 

Forlaget skriver: Tv-værten Allis Hagtorn forlader mand og job efter
en offentlig skandale og begynder som hushjælp for Sigurd Bagge,
en mand i fyrrerne. Hun skal servere tre måltider dagligt, holde

haven og ellers lade ham være i fred.  Allis går fra at være på alles
læber til at være helt anonym. Først omfavner Allis den nye situation
som en mulighed for at starte på ny.  Men der går ikke lang tid før
fascinationen af Sigurd Bagge dominerer hendes liv. Efterhånden

som de kommer hinanden nærmere, bliver det afgørende spørgsmål:
Hvem er Sigurd Bagge, og hvad vil han med Allis? 

I et afsidesliggende hus ved havet har to mennesker søgt eksil. Begge
har en hemmelighed og et ønske om at sone. Den ene bærer på skam,
den anden på skyld. Hvad skal der til for at kunne begynde på ny? 

NRK P2-lytternes romanpris, Ungdommens kritikerpris og
Bokbloggerprisen.

«Afslutningen slår bogstavelig talt kløerne i dig.» - DAGBLADET

«Romanen bliver siddende som en elektrisk ladning under huden.» -
DAGSAVISEN  
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