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Serafia Anne Marie L\u00f8n Hent PDF Hele livet har Verna styret familien med hård hånd, men nu er hun
begyndt at falde af på den. Det har til gengæld givet den næstældste søn, Palle, chancen for at få hold på sin
tilværelse. Efter nogle år med bænken som sit primære opholdssted har han shinet både Vernas og sin egen

lejlighed op, og nu er det her, det foregår. De andre søskende synes, det er for hårdt, at han skal holde for hele
tiden, men Verna har sin stærke vilje i behold, og hun ved, at når det virkelig gælder, er det Palle, hun kan
regne med. Nok er undertegnede ikke opvokset på Vesterbro, men beretningen opleves så gennemgribende
troværdig, at man som læser har svært ved at slippe personerne, når de er kommet indenfor i ens bevidsthed.
Serafia er en bevægende fortælling om en familie fra samfundets bund der holder sammen i tykt og tyndt. Der
er hjerteskærende scener, men også noget der ligner Huset på Christianshavn, så underholdningsniveauet

holder også. Anne Marie Løn (f. 1947) er en dansk forfatter. Hun 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.

 

Hele livet har Verna styret familien med hård hånd, men nu er hun
begyndt at falde af på den. Det har til gengæld givet den næstældste
søn, Palle, chancen for at få hold på sin tilværelse. Efter nogle år

med bænken som sit primære opholdssted har han shinet både Vernas
og sin egen lejlighed op, og nu er det her, det foregår. De andre

søskende synes, det er for hårdt, at han skal holde for hele tiden, men
Verna har sin stærke vilje i behold, og hun ved, at når det virkelig
gælder, er det Palle, hun kan regne med. Nok er undertegnede ikke
opvokset på Vesterbro, men beretningen opleves så gennemgribende



troværdig, at man som læser har svært ved at slippe personerne, når
de er kommet indenfor i ens bevidsthed. Serafia er en bevægende
fortælling om en familie fra samfundets bund der holder sammen i
tykt og tyndt. Der er hjerteskærende scener, men også noget der
ligner Huset på Christianshavn, så underholdningsniveauet holder
også. Anne Marie Løn (f. 1947) er en dansk forfatter. Hun 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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