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Hvis barn... Anne Marie Løn Hent PDF Da Bianca som ung medicinstuderende rejser af sted på praktikophold
i Afrika, har hun mere med i bagagen end sit store menneskelige engagement og en smertefuld fortid præget
af opvæksten i et indremissionsk hjem i Vestjylland. I maven vokser nemlig det barn, som hun kæmper med
at fortrænge eksistensen af. Bekymringerne bliver behændigt skubbet ind i glemslen på samme måde, som

Bianca har lært, at familiehemmeligheder holdes under låg, under dække af Guds vilje.

Derfor bliver hun i Afrika, mens maven vokser, og efter fødslen overlader hun det nyfødte barn til sine
forældre i Kilimanjaro Lufthavn i Tanzania. Men da hun tre måneder senere vender hjem til Vestjylland, er

barnet væk. Og det bliver sværere at sværere at fornægte, at noget er rivende galt.

"Prægtigt gys. Hvis barn... er en stor roman, en usædvanlig og berigende læseoplevelse med isnende gys og
varme tårer".

– Signe Lindskov Hansen, Information

Anne Marie Løn (f. 1947), dansk forfatter, er opvokset i Vendsyssel og Vestjylland og uddannet journalist.
Hun debuterede som forfatter i 1977 og fik sit gennembrud med romanen Fodretid (1984). Forfatterskabet
tæller romaner som Sent bryllup (1990), Prinsesserne (1996), Dværgenes dans (1998) og Sekstetten (2008),
ud over digte, børnebøger og en biografi om Adda Ravnkilde. Hun vandt i 2001 Boghandlernes Gyldne

Laurbær for romanen Kærlighedens rum.
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