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Fire dage i marts Jens Christian Grøndahl Hent PDF En roman om længslen efter frihed og om alle de
familiebånd, der på godt og ondt binder os sammen.

Da den 48-årige arkitekt Ingrid Dreyer får besked om hendes søn er fængslet for et groft overfald, sætter det
en lang række tanker i gang om hendes forhold til sønnen, om en hendes valg i livet og om hendes egen

opvækst.

"Eminent stemningskunst fra Grøndahl. Jens Christian Grøndahls nye roman er fuld af knivskarpe,
urovækkende iagttagelser af moderne familieliv."

- Politiken

"Det er en mesterlig roman. Fantastisk velskrevet, vedkommende og ætsende aktuel for alle os, der engang
var og i dag har børn."

- Jens Andersen, Berlingske Tidende

"... en begavet analyse af de brudte familier og det splittede samfunds problemer."
- Klaus Rothstein, Weekendavisen

"Portrætterne af Ingrid, Berthe og Ada er nænsomme, nuancerede og troværdige. Sproget er smukt, og hvert
et ord er ren nydelse at læse. Det er en fornøjelse på det varmeste at anbefale denne fantastiske roman."

- Litteratursiden
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