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Snebarnet Eowyn Ivey Hent PDF Alaska, 1920: Det midaldrende ægtepar Mabel og Jack har slået sig ned i
Alaska med et ønske om at skabe sig en ny og anderledes tilværelse, men livet i ødemarken er hårdt, og
samtidig tynges de af savnet af det barn, de aldrig har fået. I et anfald af kådhed på årets første vinterdag
bygger de et lille barn af sneen. Næste dag er snebarnet forsvundet, men de får et glimt af en lille, lyshåret

pige, der løber mellem træerne.

Den lille pige kalder sig Faina og er på uforklarlig vis i stand til at overleve i den barske natur. Ganske
langsomt vinder Mabel og Jack pigens tillid og kommer med tiden til at betragte hende som deres egen datter.
I sit stille sind forestiller Mabel sig, at Faina er født af sne og is og kommet til dem som svar på deres ønsker
og længsler, og selv da hun bliver klar over, at Fainas baggrund er langt mere håndgribelig og smertefuld, kan
hun ikke slippe tanken om snebarnet, der bliver bragt til live på årets første vinternat. Men intet er helt, hvad

det giver indtryk af, og sandheden om Faina vil forandre dem for altid.
“Magisk ... lige så virkelig og gådefuld son vinterens første snefug” - Boston Globe
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Alaska, 1920: Det midaldrende ægtepar Mabel og Jack har slået sig
ned i Alaska med et ønske om at skabe sig en ny og anderledes

tilværelse, men livet i ødemarken er hårdt, og samtidig tynges de af
savnet af det barn, de aldrig har fået. I et anfald af kådhed på årets
første vinterdag bygger de et lille barn af sneen. Næste dag er

snebarnet forsvundet, men de får et glimt af en lille, lyshåret pige,
der løber mellem træerne.

Den lille pige kalder sig Faina og er på uforklarlig vis i stand til at
overleve i den barske natur. Ganske langsomt vinder Mabel og Jack
pigens tillid og kommer med tiden til at betragte hende som deres
egen datter. I sit stille sind forestiller Mabel sig, at Faina er født af
sne og is og kommet til dem som svar på deres ønsker og længsler,
og selv da hun bliver klar over, at Fainas baggrund er langt mere

håndgribelig og smertefuld, kan hun ikke slippe tanken om
snebarnet, der bliver bragt til live på årets første vinternat. Men intet

er helt, hvad det giver indtryk af, og sandheden om Faina vil
forandre dem for altid.

“Magisk ... lige så virkelig og gådefuld son vinterens første snefug” -
Boston Globe
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