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En fortælling fra Norges udkant om en kærlighed i skyggen af anden verdenskrig. Roy Jacobsen følger med
Hvidt hav mesterligt op på romanen De usynlige. Året er 1944. Ingrid vender tilbage til sin barndomsø,
Barrøy, som har ligget øde og forladt, siden moren døde, og familien blev spredt for alle vinde. Hun ruster sig
til vinteren, for hun kender livet på øen helt ind i knoglerne, naturen, sliddet, ensomheden. Men hun er ikke
alene.
På uventet vis kommer hun til at opleve kærligheden i nogle intense vinteruger. Pressen skriver: »Det, der
især gør Hvidt hav interessant, er dens skildring af ydmyg og ekstrem selvopholdelsesdrift.
[…] så høj klasse, at romanen tager sin klare plads blandt årets store oplevelser: så kompositorisk og sprogligt
tilfredsstillende og så gement spændende som noget litteratur, der skrives i dag.« – Klaus Rothstein,
Weekendavisen »[…] her er en historisk hjemstavnsroman – næsten en opdatering af Amalie Skrams
'Hellemyrsfolket' – der kan den aldeles nutidige, iøjnefaldende og dog så diskrete sprogkunst at skrive mellem
linjerne og mellem klippeskær og krusninger på et Hvidt hav.« ***** – Søren Vinterberg, Politiken »Jacobsen
mestrer at lade den store historie indvæve i fortællingen om Barrøy, og romanen er et velkomment gensyn
med den voksne Ingrid.« – Kristin Vego, Information »Roy Jacobsen viser med Hvidt hav, at han er

kystfolkets mester. En virtuos skildrer af en kystkultur med fisk, bådsmandskab og naturen. Romanen er en
eminent fortælling om en kærlighed i skyggen af anden verdenskrig.« – Lone Lindvald Rasmussen, Helsingør
Dagblad »Hvidt hav er, som forgængeren, også en smuk og konkret poetisk bog.« – Mai Misfeldt, Kristeligt
Dagblad »Roy Jacobsen strøer om sig med betagende naturskildringer, både af vinter og sommer, og vi føler
os hensat til alle historiens Robinson Crusoe øer.« – Steen Klitgård Povlsen, Litteraturmagasinet StandArt
I denne filmen er du så heldig å få se deilige Leona sammen med “The Norwegian Stallion” , kjent fra flere
filmer her på nettstedet vårt.
Møller er en selvstændig, traditionsrig, familieejet boghandel grundlagt i 1905. Min baggrund som kunstner
og underviser. Pulings over panseret. Camping i Løkken foregår hos Løkken Strand Camping, hvis du gerne
vil bo tæt på stranden. Kun 15 min. Her kan du læse den laaaange version af, hvorfor jeg ikke spiser hvede,
og hvad jeg så spiser. Læs mere og book din ferie til Cypern i dag. Billederne har været et fast holdepunkt i
en oplevelsesrig tilværelse. Pulings over panseret.
Printerens outputkvalitet er dårlig. Apollo tilbyder dig en fantastisk rejse til Egypten - med dygtige
rejseledere. Vores kuvertlagner fra CPH LIVING fås i et hav af farver. Nu rinder solen op 5 Dette
bygningsværk, der rangerer som verdens største, strækker sig fra det Gule Hav i øst til Jiayuguanfæstningen i
Gansu-provinsen. DMI udfører, indsamler og bearbejder meteorologiske klimatologiske og oceanografiske
målinger/iagttagelser samt udfører måling, indsamling og bearbejdning af. Vi er e-mærket. Camping i
Løkken foregår hos Løkken Strand Camping, hvis du gerne vil bo tæt på stranden. 200,00 DKK 1.

