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Sent bryllup Anne Marie L\u00f8n Hent PDF En gammel kvinde falder om i en skov og kan ikke rejse sig op

igen. Hun bliver liggende i skovbunden i seks døgn, indtil hun endelig findes - svagelig, men dog med
fornyet livsmod. I mellemtiden gennemtænker hun hele sit liv og giver det en ny mening. En inspirerende
roman om livet og menneskets forhold til naturen. 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". "Men alt andet end de nøgne fakta, der kan fortælles i to
sætninger, er fiktion - bevægende fiktion, smuk, rolig og dog sitrende af detaljer, som om selve situationens

ubevægelighed løser op for bevægelser i helt andre retninger." - Niels Brunse, Politiken.
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