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Snefald Anne Nielsen Hent PDF I "Snefald" følger vi en håndfuld mennesker, der på bare ét koldt og snefyldt
døgn får sammenflettet deres livsskæbner, da de støder på et nøgent, skrifttatoveret kvindelig på en kirkegård.

Vi følger blandt andet den jødiske Hannah, der kæmper med en skyld så stor, at hendes tro er blevet
fortrængt. Anna der er forsvundet i sin sorg over sit døde spædbarn. Martin, tidligere Jehovas Vidne og
præget af en barndomskammerats død, der kunne være afværget. Og den ensomme obducent Carl, der har
døden som trofast følgesvend. Døden er allestedsnærværende – ikke bare den fysiske død, men også al tings

død, som kan generere nyt håb og nyt liv.

"Det er en åndfuld og poetisk roman, der udfolder følelser og sansninger, som umiddelbart tilsammen giver
en kompleks handling, der dog samtidigt er interessant og dragende i sin tristesse (...) Intens, sanselig og
sørgmodig kortroman om menneskeskæbner, der vikler sig ind i hinanden. Det er en filosofisk roman, der

kræver tilstedeværelse af sin læser." - Zenia Johnsen, lektør.

"Snefald er en roman med en sansende bevidsthedsstrøm og et lyrisk sprog, som vi også kender fra fx
Josefine Klougart" - Bibliotekernes lektørudtalelse

"Det er smukt, stærkt og opløftende på en ejendommelig smertefyldt måde." - 5 stjerner. Jyllandsposten

"Det er svært at beskrive bogen med netop ord da de simpelthen flyder sammen og skaber farvestrømme og
følelsesfloder der gør at man bliver totalt opslugt i dens univers. Men pokkers fabelagtig, dét er den!" -

Litteratursiden

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.

 

I "Snefald" følger vi en håndfuld mennesker, der på bare ét koldt og
snefyldt døgn får sammenflettet deres livsskæbner, da de støder på et

nøgent, skrifttatoveret kvindelig på en kirkegård.

Vi følger blandt andet den jødiske Hannah, der kæmper med en skyld
så stor, at hendes tro er blevet fortrængt. Anna der er forsvundet i sin
sorg over sit døde spædbarn. Martin, tidligere Jehovas Vidne og

præget af en barndomskammerats død, der kunne være afværget. Og
den ensomme obducent Carl, der har døden som trofast følgesvend.
Døden er allestedsnærværende – ikke bare den fysiske død, men også

al tings død, som kan generere nyt håb og nyt liv.

"Det er en åndfuld og poetisk roman, der udfolder følelser og



sansninger, som umiddelbart tilsammen giver en kompleks handling,
der dog samtidigt er interessant og dragende i sin tristesse (...) Intens,
sanselig og sørgmodig kortroman om menneskeskæbner, der vikler

sig ind i hinanden. Det er en filosofisk roman, der kræver
tilstedeværelse af sin læser." - Zenia Johnsen, lektør.

"Snefald er en roman med en sansende bevidsthedsstrøm og et lyrisk
sprog, som vi også kender fra fx Josefine Klougart" - Bibliotekernes

lektørudtalelse

"Det er smukt, stærkt og opløftende på en ejendommelig smertefyldt
måde." - 5 stjerner. Jyllandsposten

"Det er svært at beskrive bogen med netop ord da de simpelthen
flyder sammen og skaber farvestrømme og følelsesfloder der gør at
man bliver totalt opslugt i dens univers. Men pokkers fabelagtig, dét

er den!" - Litteratursiden

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.
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