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Natbog Anne Nielsen Hent PDF I Anne Nielsens "Natbog" følger man to familier, der hver især kæmper med
dybe følelsesmæssige og eksistentielle problemer. Bo vender hjem til sin barndomsby, da hendes far skal
begraves. For Bo er det et sted forbundet med sorg og smerte. Hendes søster begik som teenager selvmord

kort tid efter, hun havde født et lille barn. Barnet bor stadig i byen, det ved Bo bare ikke ... I Jerusalem går en
ung mand rundt. Han er urolig og har svært ved at finde sig til rette i tilværelsen. Årsagen ligger tilbage i

barndommen, hvor hans far pludselig forsvandt. Ganske uventet får den unge mand mulighed for at få svar på
de mange spørgsmål, der knytter sig til farens skæbne. Måske de også kan bringe ro og retning på hans eget
liv? Anne Nielsen (f. 1967) er en dansk forfatter og cand.mag. i religionsvidenskab og nordisk sprog og
litteratur. Anne Nielsen debuterede i 2010 og har en række e-noveller og en roman inden hun udkom med

"Natbog" i 2016. "Ud af de krydsende spor og det snetunge vintermørke skaber Nielsen en stemningsfuld og
tankevækkende poetisk roman, hvor de store spørgsmål om tro, tvivl, tab, ensomhed, kærlighed og trøst

rejses." - Berlingske Tidende
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