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Rigels øjne Roy Jacobsen Hent PDF Roy Jacobsens smukke trilogi om Ingrid fra Barrøy, den yderste ø i
Norskehavet, har fanget læsere over hele verden. Nu kommer sidste bog i trilogien, og den udspiller sig i

tiden umiddelbart efter 2. Verdenskrig. Ingrids datter, Kaja, er blevet ti måneder, og Ingrid begiver sig ud på
en vandring gennem fredens Norge for at finde Kajas far, russeren, som drev i land på Barrøy, da det tyske

skib Rigel forliste i den sidste krigsvinter. Hun følger det spor, som hun tror, at han har fulgt, da han flygtede
for at finde hjem til Rusland. En vandring med Kaja i et sjal på maven, over fjeldene, ind i Sverige og mod
syd. Hun finder husly undervejs og fremfører sig ærinde: Om nogen kan huske en russer med forkullede
hænder. Andre viser hun datterens øjne, lykkelig uvidende om, at sandheden er fredens første offer. På sin
søgen efter kærligheden møder hun mennesker og skæbner, som hun aldrig vil glemme. Rigels øjne er en

stærk roman om et land og et folk lige efter en krig - og krig gør noget ved mennesker. Det samme gør freden.
Den gør noget ved hukommelsen. Ingrid får vendt op og ned på sit verdensbillede.
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