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Mindet Vibeke Grønfeldt Hent PDF Forlaget skriver: Agate vokser op på en gård med far og mor og store
søskende, senere også et par mindre. En bedstefar på aktiv aftægt. Og skiftende hold piger og karle. Det er en
barndom på landet i begyndelsen af det tyvende århundrede. Den sidste intakte periode af dansk bondekultur.

 
Vibeke Grønfeldt har fremskrevet et mageløst sansemættet og detaljerigt billede af dette mikrokosmos og
følger Agate op i puberteten, hvor hun allerede har vist den egensindighed, som er et bærende karaktertræk.

Mindet er en roman om et lille sted med en udvalgt flok, der eksemplarisk ender med at spejle snart sagt hele
verden og hvem som helst. Livet i myldrende udfoldelse . hvor døden ligger og lurer.

»En moden mesters mageløse værk.«
- Erik Skyum-Nielsen, Information

»Med Mindet overgår Vibeke Grønfeldt endnu engang sig selv ... Det er kolossalt imponerende.«
- Henriette Bacher Lind, Jyllands-Posten 
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