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Isfald Liselotte Michelsen Hent PDF Monica er på barsel og forsøger at finde sig til rette med sit nye
familieliv. Midt i den nyfundne idyl, hjemsøges hun af en bjergbestigningsulykke, som hun var involveret i ti
år tidligere. Da hun møder Erik, der ønsker at slippe for sit kedelige og ensartede liv, genkender hun noget af
sig selv i ham. Sammen rejser de til Svalbard for at befri sig selv og hinanden for deres følelsesmæssige

limbo, men den natur, der skulle løse de dybe problemer, bliver pludselig til en modstander.

Liselotte Michelsen arbejder som kommunikationsmedarbejder ved Filmcentralen på Det Danske Filminstitut.
Hun har tidligere udgivet undervisningshæfter til film og skrevet på Filmleksikon samt Populærlitteraturens

Leksikon. I 2016 debuterede Liselotte Michelsen med romanen "Isfald".

"Jeg håber at "Isfald" kun var det første skønlitterære værk fra Michelsens pen. Hun er en blændende
historiefortæller, og jeg vil meget gerne læse mere af hende." - B for bog
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