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Sommerhus Amalie Laulund Trudsø Hent PDF Forlaget skriver: Et sommerhus i Sejerøbugten danner rammen
for familieliv i tre generationer i 1990´erne. Varme sommerdage og et ros af børn skildres gennem en pige på
vej ind i teenageårene. Der sker forskydninger i familien, i forholdet til de andre børn og til det liv, der venter
forude, mens årstiderne skifter, og sommerhuset giver øjeblikke af lykke, eufori og bristede illusioner. Amalie
Laulund Trudsø har en fantastisk fornemmelse for den unge piges følelsesliv og skriver om sommerhuset og
landskabet dér, så længslen efter somre med bål på stranden, ro og mættede øjeblikke, dansende myg og

duften af fyrretræer, forplanter sig akut til læseren. Pressen skriver: »Med en ung piges syn på sommerlivet [.]
anslår den selvbiografiske roman et tema om samklang mellem landskab og krop. Den har fokus på steder,
situationer og sansninger, skildrer på én gang et hjørne af dansk kulturhistorie og tegner et portræt af en pige

på vej til at blive kvinde.« - Eva Pohl, Berlingske »Trudsø lykkes med at fortælle en både personlig og
universel historie.« **** - Bjørn Bredal, Politiken »´Sommerhus´ er skrevet med barnets rene sansning og
følelsesmæssige tilknytning til familien og et sted. Trudsø skriver genkendende og gør et stykke dansk
kulturhistorie yderst levende i det flimrende solhav og i den mørke skov.«***** - Camilla Lærke Mors,

Ekstra Bladet
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sker forskydninger i familien, i forholdet til de andre børn og til det
liv, der venter forude, mens årstiderne skifter, og sommerhuset giver
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Trudsø har en fantastisk fornemmelse for den unge piges følelsesliv
og skriver om sommerhuset og landskabet dér, så længslen

efter somre med bål på stranden, ro og mættede øjeblikke, dansende
myg og duften af fyrretræer, forplanter sig akut til læseren. Pressen

skriver: »Med en ung piges syn på sommerlivet [.] anslår den
selvbiografiske roman et tema om samklang mellem landskab og
krop. Den har fokus på steder, situationer og sansninger, skildrer på
én gang et hjørne af dansk kulturhistorie og tegner et portræt af en
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