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Unn fra Stjernestene Hanne Marie Svendsen Hent PDF I det fjortende århundredes Grønland lever Unn, der
som lille mistede sine forældre og blev sat i pleje hos nogle slægtninge. Disses datter, Ingebjørg, er blevet
Unns bedste veninde, og vi møder dem som halvvoksne, da de går i skole i et benediktinerkloster ved
Siglufloden. Det regelrette og noget ensformige liv på klostret passer fint til Unns temperament, men

Ingebjørg kan ikke vente med at komme væk og tilbage til et verdsligt, praktisk liv. Det er en brydningstid,
de to piger lever i. Der er modsætninger mellem de oprindelige beboere og de nytilkomne. Der er

slægtsfejder, religiøse opgør, dårlige ægteskaber, uægte børn ? og der er flotte, flotte naturbeskrivelser i denne
store, frodige og farverige roman.

En fængslende roman og et flot gennemført kunstnerisk projekt ... et mageløst og helt eget fortryllende
univers.«

* * * * * * Niels Houkjær, Berlingske Tidende

En bedrift ... Funkler som eventyrenes blafrende nordlys.

Erik Skyum-Nielsen, Information

Dybt betagende ny roman ... Hun har igen begået et mesterværk.

Annelise Vestergaard, Jyllands-Posten

Farverig, underholdende og eventyrlig.

May Schack, Politiken

En historisk roman af de helt store ... Bravo, bravo, Hanne Marie Svendsen. Glæd jer, kære læsere!«

Leon Jaurnow, Kristeligt Dagblad
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