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Grøn Himmel Rolf Bagger Hent PDF "Grøn himmel" er en roman om et ægtepar, der sent i livet står foran at
skulle tømme og forlade deres sommerhus. Huset er solgt, men huse og steder er ikke noget, man bare

forlader og sælger, når tiden er inde. Huse og steder er fulde af erindringer om lys og kriser og mørke, og
sommerhuset er det sidste, der i praksis knytter dem til det jævne og gode, almindelige liv, de har levet. For
det aldrende par viser afskeden med det sidste, der binder dem til det, der var engang, sig at være umulig,

Vejen er ikke længere.
Rolf Bagger, f. 1937, forfatter og journalist. Har skrevet essays, erindringer, hørespil og en række romaner.
Tidl. medlem af bl.a. Etisk Råd og bestyrelserne for Danmarks Radio, Vendsyssel Hi- storiske Museum og
Landbrugets Kulturfond. Flyttede i 1983 fra hovedstaden til Vendsyssel. Med "Grøn himmel" vender Rolf

Bagger tilbage som romanforfatter efter en lang pause.
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