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Rigels øyne Roy Jacobsen Hent PDF Forlaget skriver: Fortællingen om Ingrid Barrøy, som begyndte med "De
usynlige" og fortsatte med "Hvitt hav", har fanget læsere over hele verden. "Rigels øyne" er den tredie bog i
serien. Med den har vi fået en enestående trilogi for alle som vil forstå mere af Norge. Ingrids datter er blevet
ti måneder, og hun drager ud på en vandring gennem Norge for at finde barnefaderen. I støvler og kjole, med
sæk på ryggen, rejser hun sydover. Hver gang hun beder om et sted at sove, fremlægger hun sit ærinde: Er der
nogen som kan huske en russer, som flygtede over fjeldet den sidste krigsvinter? Undervejs løber hun ind i en
række uforglemmelige menneskeskæbner. Finder hun den hun søger? Hvilket Norge åbenbarer sig for hende i
1946? "Rigels øyne" er en stærk roman om et folk efter en krig, fortalt fra en usædvanlig kvindes perspektiv.
For krigen gør noget ved menneskene. Men det gør freden også. Den gør noget ved hukommelsen. Ingrid får

vendt op og ned på sit verdensbillede.
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