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Sne på hendes ansigt Thorstein Thomsen Hent PDF Michala er på vej til Esbjerg. Hendes mormor ligger død
på hospitalet, 101 år gammel. Michala husker tilbage så langt hun kan, ja længere end det. Hun har i mange
år stået på små vestberlinske scener og fortalt fra sin familiekrønike. Ikke alt har hun selv oplevet. Noget har

hun spurgt sig frem til, noget har hun sat sammen, noget har hun lagt til.
Michala fortæller om sin mors mærkelige opvækst i en degeneret religiøs sekt i en lille vestjysk landsby, om
sin flugt til Esbjerg med sin mor og mormor, om sine egne vilde år i 60'ernes Esbjerg, hvor den nye verden
bryder ind over alt og alle, om sit samliv med en mislykket forlægger og filminstruktør, om de skønne år i
Berlin, hvor hun møder sit livs kærlighed. Og hele vejen ånder de dæmoner, hun har arvet, hende i nakken.

"Thomsen favner med SNE PÅ HENDES ANSIGT både det storladne og det hverdagslige og skaber en stor
læseoplevelse og en danmarkshistorie, der giver både KRØNNIKEN og MATADOR baghjul."

*****
- Sophie Engberg Sonne, Jyllands-Posten

"Som en snebold ruller Michala gennem tiden, og læseren ruller med i denne brede og almene fortælling for
både unge og ældre læsere, der søger en tankevækkende og underholdende roman. En klog filmmand gik

allerede nu i gang med manuskriptet."
*****

- Mai Misfeldt, Berlingske Tidende

 

Michala er på vej til Esbjerg. Hendes mormor ligger død på
hospitalet, 101 år gammel. Michala husker tilbage så langt hun kan,
ja længere end det. Hun har i mange år stået på små vestberlinske

scener og fortalt fra sin familiekrønike. Ikke alt har hun selv oplevet.
Noget har hun spurgt sig frem til, noget har hun sat sammen, noget

har hun lagt til.
Michala fortæller om sin mors mærkelige opvækst i en degeneret
religiøs sekt i en lille vestjysk landsby, om sin flugt til Esbjerg med
sin mor og mormor, om sine egne vilde år i 60'ernes Esbjerg, hvor
den nye verden bryder ind over alt og alle, om sit samliv med en
mislykket forlægger og filminstruktør, om de skønne år i Berlin,

hvor hun møder sit livs kærlighed. Og hele vejen ånder de dæmoner,
hun har arvet, hende i nakken.

"Thomsen favner med SNE PÅ HENDES ANSIGT både det
storladne og det hverdagslige og skaber en stor læseoplevelse og en
danmarkshistorie, der giver både KRØNNIKEN og MATADOR

baghjul."
*****

- Sophie Engberg Sonne, Jyllands-Posten

"Som en snebold ruller Michala gennem tiden, og læseren ruller med
i denne brede og almene fortælling for både unge og ældre læsere,
der søger en tankevækkende og underholdende roman. En klog



filmmand gik allerede nu i gang med manuskriptet."
*****

- Mai Misfeldt, Berlingske Tidende
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