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Riddere Anne Strandvad Hent PDF Alle bolde er kastet op i luften i ungdomsoprørets store år ved

begyndelsen af halvfjerdserne: Eksperimenter med nye livsformer, stoffer, politiske demonstrationer og
happenings. Tvillingesøstrene Linda og Kirsten fortsætter deres liv ad forskellige spor: Linda er blevet gravid
og tager på overlevelsestur til hest. Kirsten bor hjemme, passer gymnasiet og sin kæreste, da hendes liv og
tanker om livet pludselig skifter. Anne Strandvads "Riddere" er den tredje selvstændige fortsættelse af
"Drømmere" og "Søstre" om tvillingerne Kirsten og Linda – og et stærkt samtidsportræt af 1970‘ernes

ungdoms- og oprørskultur. Anne Strandvad (f. 1953) er en dansk roman- og børnebogsforfatter. Strandvad
blev uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole i 1977 og debuterede i 1980 med romanen "I hi". Siden har
hun skrevet en række realistiske romaner om samfundsudviklingen, bl.a. "Efter festen" (1983) og "Hajen"

(1992). I 1999 kom den psykologiske spændingsroman "Magnussens teori".
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