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Tilbage til Anholt Vagn Lundbye Hent PDF Jonas Boesen, en ung mand fra storbyen, rejser til Anholt for at
lede efter spor af sin bedstefar, der led skibbrud ud for øen i 1903. Samtidig med Jonas dukker også politiet
op på øen, fordi en ung, grønlandsk kvinde er forsvundet. De to historier viser sig at have mere med hinanden
at gøre, end man umiddelbart skulle tro, og Jonas‘ rejse bliver også til en søgen efter noget inde i ham selv ...
"Tilbage til Anholt" er første del i Vagn Lundbyes Anholt-trilogi. Vagn Lundbye (1933-2016) var en dansk
forfatter. Han debuterede i 1964 med novellen "En af disse" i tidsskriftet Vindrose og udgav to år efter
romanen "Signalement". Siden skrev han både romaner, noveller, digte og rejseskildringer. Lundbye har
modtaget flere priser for sit forfatterskab, blandt andet Kritikerprisen, Oehlenschlägers Mindelegat,

Beatriceprisen og Det Danske Akademis Store Pris.

 

Jonas Boesen, en ung mand fra storbyen, rejser til Anholt for at lede
efter spor af sin bedstefar, der led skibbrud ud for øen i 1903.

Samtidig med Jonas dukker også politiet op på øen, fordi en ung,
grønlandsk kvinde er forsvundet. De to historier viser sig at have
mere med hinanden at gøre, end man umiddelbart skulle tro, og
Jonas‘ rejse bliver også til en søgen efter noget inde i ham selv ...
"Tilbage til Anholt" er første del i Vagn Lundbyes Anholt-trilogi.
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