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Et sommerhus i Sejerøbugten danner rammen for familieliv i tre generationer i 1990´erne. Varme sommerdage
og et ros af børn skildres gennem en pige på vej ind i teenageårene. Der sker forskydninger i familien, i
forholdet til de andre børn og til det liv, der venter forude, mens årstiderne skifter, og sommerhuset giver
øjeblikke af lykke, eufori og bristede illusioner. Amalie Laulund Trudsø har en fantastisk fornemmelse for den
unge piges følelsesliv og skriver om sommerhuset og landskabet dér, så længslen efter somre med bål på
stranden, ro og mættede øjeblikke, dansende myg og duften af fyrretræer, forplanter sig akut til læseren.
Pressen skriver: »Med en ung piges syn på sommerlivet […] anslår den selvbiografiske roman et tema om
samklang mellem landskab og krop. Den har fokus på steder, situationer og sansninger, skildrer på én gang et
hjørne af dansk kulturhistorie og tegner et portræt af en pige på vej til at blive kvinde.« – Eva Pohl, Berlingske
»Trudsø lykkes med at fortælle en både personlig og universel historie.« **** – Bjørn Bredal, Politiken
»’Sommerhus’ er skrevet med barnets rene sansning og følelsesmæssige tilknytning til familien og et sted.
Trudsø skriver genkendende og gør et stykke dansk kulturhistorie yderst levende i det flimrende solhav og i
den mørke skov.« ***** – Camilla Lærke Mors, Ekstra Bladet
Sommerhuset på.
Søk og bestill feriehus hos dansommer - Kvalitetssikret feriehusutleie siden 1976.

Sommerhuset ligger tæt på strand og aktiviteter såsom svømmehal, Skallerup Klit med mere. og læs om
oplevelser nær huset. Vælg mellem sommerhus eller feriehus med søudsigt, ødegårde med fred og ro, hytter
ved havet mv. Arkitektegnet og modulopbygget træhuse med en indretning af alle rum efter jeres ønsker og
behov. og læs om oplevelser nær huset. Sommerhus i Lønstrup i Nordjylland med privat udlejning. Her får
du professionel rådgivning, gennemskuelige priser og naturligvis et lækkert nyt sommerhus. Ingridsvej i
Blåvand har 8 soveværelser Søk og bestill feriehus hos dansommer - Kvalitetssikret feriehusutleie siden 1976.
Nyd en dukkert på en varm dag. 68 km til Skagen. Bestil salgsvurdering. dk kan du nemt, hurtigt og gratis
komme i kontakt med udlejeren af den feriebolig i Spanien, du synes bedst om. og læs om oplevelser nær
huset. Byg nyt sommerhus med Lilje-huset og kom trygt igennem hele byggeriet. Her får du professionel
rådgivning, gennemskuelige priser og naturligvis et lækkert nyt sommerhus.

