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Natønsket Anne B. Ragde Hent PDF Natønsket er en roman om sanselig sex i højt gear, men også en smuk
kærlighedshistorie om en kvinde, der har lukket sine følelser inde. Spørgsmålet er, om hun tør overgive sig til
det ukendte og vove at vælge. Efter megasuccesen med familietrilogien (Berlinerpoplerne, Eremitkrebsene
og Ligge i grønne enge) møder vi i Natønsket en helt anden og overraskende side af den norske forfatter.

Pressen skriver:

»både velskrevet og underfundig bog, hvor slatne mænd og dørmåtte-kvinder spiddes med bidende humor«
**** – Fyens Stiftstidende

 
»Emnet er kontroversielt … Ragde er aldrig kedelig, og hun har fat i noget essentielt og eksistentielt.«

**** – MetroXpress

»Der er langt imellem forfattere, der så præcist, men aldrig missionerende, så afslappet, men aldrig
overfladisk har givet os et portræt af den nyere tids kvinde ... Anne B. Ragde fortæller historien til UG med

pil opad.«

– Vejle Amts Folkeblad

»Natønsket er en medrivende fortælling om en kvinde, der skal overkomme sin følelsesmæssige

afstumpethed og turde leve, elske og savne.«

– Jyllands-Posten
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