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I hans arme Marit Tusvik Hent PDF Sofia er treogtyve år. Hun har slået op med sin kæreste. Hun vil være fri.
Så møder hun Frank. Han er femten år ældre end hende. En smuk mand, amerikaner, globetrotter, intellektuel.
Ham kan jeg have det lidt sjovt med, tænker Sofia og forelsker sig pludseligt og inderligt. Efter et stykke tid
flytter Frank ind med alle sine kasser, sine billeder og al sin viden. Og lidt efter lidt ændrer tingene sig, da
Frank begynder at kontrollere Sofias liv. I hans arme er en medrivende, reflekteret og sanselig roman om

forelskelse og sammenbrud, og om at leve tæt på en andens mørke. “Romanen tager en krimiagtig drejning,
det bliver umuligt at lægge bogen fra sig.” – VÅRT LAND “I hans arme vil ramme mange læsere lige i

hjertet. Marit Tusvik skriver utrolig godt. Indsigtsfuldt og medrivende, om kærlighed, afhængighed og vaner.
Viser hvordan også kloge, selvstændige, succesfulde kvinder (og mænd) kan havne i situationer de aldrig
havde troet de skulle havne i.” – DAGSAVISEN “I hans arme (smag på bibelallusionen), er ikke bare en

intens og nervepirrende udviklingsroman, som sædvanlig hos Marit Tusvik er den også mættet med litterære
og historiske referencer og citater, rammende metaforer – og et kinesisk ordsprog. Det er skønskrift fra
loyalitetens selvudslettende og katastrofale livsområde.” – STAVANGER AFTENBLAD Marit Tusvik
debuterede i 1979 med digt- og prosasamlingen Rejse til mandarinlandet. Hun har siden skrevet flere

kritikerroste romaner, skuespil, digtsamlinger og børnebøger, og i 2008 udkom Samlede digte. Skuespillene
Mugg, Efter William, Alle smukke pigers hambo, og Angerhøj er alle opført på norske teatre, og de to første
er blevet vist i fjernsynet. Marit Tusvik har modtaget en række priser, bl.a. Ibsenprisen, Nynorsk litteraturpris,
Narvesens kulturpris, Amalie Skram-prisen, og i 2004 modtog hun Doblouprisen for hele sit forfatterskab.

 

Sofia er treogtyve år. Hun har slået op med sin kæreste. Hun vil være
fri. Så møder hun Frank. Han er femten år ældre end hende. En smuk
mand, amerikaner, globetrotter, intellektuel. Ham kan jeg have det
lidt sjovt med, tænker Sofia og forelsker sig pludseligt og inderligt.
Efter et stykke tid flytter Frank ind med alle sine kasser, sine billeder

og al sin viden. Og lidt efter lidt ændrer tingene sig, da Frank
begynder at kontrollere Sofias liv. I hans arme er en medrivende,

reflekteret og sanselig roman om forelskelse og sammenbrud, og om



at leve tæt på en andens mørke. “Romanen tager en krimiagtig
drejning, det bliver umuligt at lægge bogen fra sig.” – VÅRT LAND
“I hans arme vil ramme mange læsere lige i hjertet. Marit Tusvik
skriver utrolig godt. Indsigtsfuldt og medrivende, om kærlighed,
afhængighed og vaner. Viser hvordan også kloge, selvstændige,
succesfulde kvinder (og mænd) kan havne i situationer de aldrig

havde troet de skulle havne i.” – DAGSAVISEN “I hans arme (smag
på bibelallusionen), er ikke bare en intens og nervepirrende

udviklingsroman, som sædvanlig hos Marit Tusvik er den også
mættet med litterære og historiske referencer og citater, rammende
metaforer – og et kinesisk ordsprog. Det er skønskrift fra loyalitetens

selvudslettende og katastrofale livsområde.” – STAVANGER
AFTENBLAD Marit Tusvik debuterede i 1979 med digt- og

prosasamlingen Rejse til mandarinlandet. Hun har siden skrevet flere
kritikerroste romaner, skuespil, digtsamlinger og børnebøger, og i

2008 udkom Samlede digte. Skuespillene Mugg, Efter William, Alle
smukke pigers hambo, og Angerhøj er alle opført på norske teatre,
og de to første er blevet vist i fjernsynet. Marit Tusvik har modtaget
en række priser, bl.a. Ibsenprisen, Nynorsk litteraturpris, Narvesens

kulturpris, Amalie Skram-prisen, og i 2004 modtog hun
Doblouprisen for hele sit forfatterskab.
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