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Kærlighedens rum Anne Marie L\u00f8n Hent PDF Den franske kvinde Edith fortæller en dansk veninde om
sit livslange kærlighedsforhold til en gift mand. Han var vært på et kendt, fransk familieprogram, og en
skilsmisse havde derfor været ødelæggende for ham. Hendes historie stiller afgørende spørgsmålstegn ved
vores forståelse af parforholdet og kærligheden. Anne Marie Løn vandt Boghandlernes Gyldne Laubær for
denne roman. Anne Marie Løn (f. 1947) er en dansk forfatter, der er opvokset i Nordjylland og uddannet
journalist. Hun har flere gange imponeret publikum og anmeldere med sine psykologisk dybe og smukke

fortællinger om menneskers vilkår til alle tider. Hun debuterede som forfatter i 1977 og fik sit store
gennembrud med romanen "Fodretid" (1984). Forfatterskabet tæller foruden mange romaner også digte,
børnebøger og en biografi om Adda Ravnkilde. Hun vandt i 2001 Boghandlernes Gyldne Laurbær for

romanen "Kærlighedens rum". "Identifikationer er der mange muligheder for i denne lille, kantede roman
fyldt med spørgsmålstegn til Deres liv og Deres familie." - Bjørn Bredal, Politiken. "Romanen udgøres af en
række fine sansninger, stemninger og situationer, som undervejs forsynes med refleksioner over familien,

kønnene og ægteskabet. Anne Marie Løns sproglige træfsikkerhed er eminent i beskrivelsen af de små ting -
måltiderne og intimiteten i det menneskelige samvær som tilværelsens fikspunkter." - Kristine Fynboe,

Jyllands-Posten.

 

Den franske kvinde Edith fortæller en dansk veninde om sit livslange
kærlighedsforhold til en gift mand. Han var vært på et kendt, fransk
familieprogram, og en skilsmisse havde derfor været ødelæggende
for ham. Hendes historie stiller afgørende spørgsmålstegn ved vores
forståelse af parforholdet og kærligheden. Anne Marie Løn vandt

Boghandlernes Gyldne Laubær for denne roman. Anne Marie Løn (f.
1947) er en dansk forfatter, der er opvokset i Nordjylland og

uddannet journalist. Hun har flere gange imponeret publikum og
anmeldere med sine psykologisk dybe og smukke fortællinger om
menneskers vilkår til alle tider. Hun debuterede som forfatter i 1977

og fik sit store gennembrud med romanen "Fodretid" (1984).
Forfatterskabet tæller foruden mange romaner også digte,

børnebøger og en biografi om Adda Ravnkilde. Hun vandt i 2001



Boghandlernes Gyldne Laurbær for romanen "Kærlighedens rum".
"Identifikationer er der mange muligheder for i denne lille, kantede
roman fyldt med spørgsmålstegn til Deres liv og Deres familie." -
Bjørn Bredal, Politiken. "Romanen udgøres af en række fine

sansninger, stemninger og situationer, som undervejs forsynes med
refleksioner over familien, kønnene og ægteskabet. Anne Marie Løns
sproglige træfsikkerhed er eminent i beskrivelsen af de små ting -

måltiderne og intimiteten i det menneskelige samvær som
tilværelsens fikspunkter." - Kristine Fynboe, Jyllands-Posten.
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