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Traktørstedet og Café Danmark Anne Marie Løn Hent PDF I en nordjysk landsby kæmper enken Thyra for at
holde sammen på sine fire børn og for at få den barske hverdag under Danmarks besættelse under

2.Verdenskrig til at hænge sammen. Thyra har et stort hjerte og åbner sit hjem for søsterens barn, der er
kommet til verden som følge af en voldtægt. Men en dag vil søsteren pludselig have barnet tilbage, og Thyras

verden bryder sammen.

Anne Marie Løn (f. 1947) er en dansk forfatter, der er opvokset i Nordjylland og uddannet journalist. Hun har
flere gange imponeret publikum og anmeldere med sine psykologisk dybe og smukke fortællinger om
menneskers vilkår til alle tider. Hun debuterede som forfatter i 1977 og fik sit store gennembrud med

romanen "Fodretid" (1984). Forfatterskabet tæller foruden mange romaner også digte, børnebøger og en
biografi om Adda Ravnkilde. Hun vandt i 2001 Boghandlernes Gyldne Laurbær for romanen "Kærlighedens

rum".

"[Historien] lever i kraft af alle disse fint sansede detaljer omkring Thyra og hendes hårde, gode tilværelse.
Hun er en prægtig kone, stærk og snu i kampen for sig og sine, en Mutter Courage med kolossale reserver." -

Edel Hildebrandt, Politiken.
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