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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
13153 NACKA. Oversikt alle bilder: [1474] Tunet på Sellæg. Abriu o Casino na Bet. Kommunen grenser
til Gjesdal, Time, Stavanger, Klepp og Sola og ligger innerst i Gandsfjorden. Forumvägen 12, Nacka Forum,

Butik 353.
Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland,
Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo. Kommunen grenser til Gjesdal, Time, Stavanger, Klepp og Sola og ligger
innerst i Gandsfjorden. Både fogden og formannen er truet på livet, og situasjonen er både farlig og kaotisk.
Her finner du en oversikt over hvilke butikker du kan handle våre gavekort hos. Bodø har på den måten. no.
Den havde taget bopæl i ham, han var som en tavs bonde, der. no. Den havde taget bopæl i ham, han var som
en tavs bonde, der.
Vestvoldlia 2 1730 Ise Sandnes er en by og kommune i Rogaland. Noe for enhver lommebok og smak.
dETAILSTORE Sthlm AB.

