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Det store nummer Anne Marie L\u00f8n Hent PDF Helena er opvokset i en familie af cirkusartister. Alle i
familien har været på turné så længe, de kan huske. Og alle har talent for at springe eller optræde. Især

imponerer de med deres flyvende trapeznumre. Men Helena er også en drømmer, og der er andet, uden for
cirkusset, der trækker. Men hvordan forener man det med familiens forventninger, hvor de på alle måder er
dybt afhængige af hinanden både i og uden for manegen? Over det hele lurer bevidstheden om, at det kan gå
galt – at katastrofen kan ramme igen, som dengang … Alle kæmper de på hver deres måde for finde deres
eget ståsted, spændt ud imellem den strenge disciplin, der forbinder familien, og frihedstrangen, letheden og
styrken, som kommer så smukt til udtryk i deres luftnumre. Anne Marie Løn (f. 1947), dansk forfatter, 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.

 

Helena er opvokset i en familie af cirkusartister. Alle i familien har
været på turné så længe, de kan huske. Og alle har talent for at
springe eller optræde. Især imponerer de med deres flyvende

trapeznumre. Men Helena er også en drømmer, og der er andet, uden
for cirkusset, der trækker. Men hvordan forener man det med

familiens forventninger, hvor de på alle måder er dybt afhængige af
hinanden både i og uden for manegen? Over det hele lurer

bevidstheden om, at det kan gå galt – at katastrofen kan ramme igen,
som dengang … Alle kæmper de på hver deres måde for finde deres
eget ståsted, spændt ud imellem den strenge disciplin, der forbinder
familien, og frihedstrangen, letheden og styrken, som kommer så

smukt til udtryk i deres luftnumre. Anne Marie Løn (f. 1947), dansk
forfatter, 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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