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Feber Anita Albers Hent PDF Astrid er 25 år og har netop afsluttet læreruddannelsen, da hun pakker sin
rygsæk og rejser til Ecuador for at udforske landet.

Mens hun venter på, at veninden Karen skal ankomme, møder Astrid ‘Indianeren’, som hun hovedkulds
forelsker sig i. Men spøgelserne hjemmefra indhenter hende, og snart er Astrid tvunget til at agere.

”Feber” er ikke kun en psykologisk roman, der skildrer en ung kvindes kamp mod sine indre dæmoner. Det er
også en generationsroman om 90’ernes backpackerkultur.

“En smuk og lidenskabelig skildring af både landet Equador og Astrid og ‘Indianerens’ kærlighed.
Beskrivelserne af landskaberne er intense og levende; det er som selv at deltage i Astrids rejse. Portrættet af

Astrid er indfølende, ømt og medrivende”. Litteratursiden

“Anita Albers forstår at servere en historie, så det rykker. Sproget er smalt, skarpt, sat flot op og uendelig
meget præcist”. Bogsyn

“En velskrevet debutroman om Astrid, der på en eventyrlig rejse rundt i Ecuador, bliver nødt til at gøre op
med spøgelserne hjemme i Danmark, før hun kan komme videre med livet og kærligheden … et

stemningsfyldt tidsbillede fra 1990′ernes rygsækturisme”. Bibliotekerne

 

Astrid er 25 år og har netop afsluttet læreruddannelsen, da hun
pakker sin rygsæk og rejser til Ecuador for at udforske landet.

Mens hun venter på, at veninden Karen skal ankomme, møder Astrid
‘Indianeren’, som hun hovedkulds forelsker sig i. Men spøgelserne
hjemmefra indhenter hende, og snart er Astrid tvunget til at agere.

”Feber” er ikke kun en psykologisk roman, der skildrer en ung
kvindes kamp mod sine indre dæmoner. Det er også en
generationsroman om 90’ernes backpackerkultur.

“En smuk og lidenskabelig skildring af både landet Equador og
Astrid og ‘Indianerens’ kærlighed. Beskrivelserne af landskaberne er

intense og levende; det er som selv at deltage i Astrids rejse.
Portrættet af Astrid er indfølende, ømt og medrivende”.

Litteratursiden

“Anita Albers forstår at servere en historie, så det rykker. Sproget er
smalt, skarpt, sat flot op og uendelig meget præcist”. Bogsyn

“En velskrevet debutroman om Astrid, der på en eventyrlig rejse
rundt i Ecuador, bliver nødt til at gøre op med spøgelserne hjemme i
Danmark, før hun kan komme videre med livet og kærligheden … et

stemningsfyldt tidsbillede fra 1990′ernes rygsækturisme”.
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