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Byens spor Lars Saabye Christensen Hent PDF I ejendommen på Kirkeveien 127 i Oslo møder vi den 32-
årige Maj Kristoffersen, frivillig i Norsk Røde Kors, når hun ikke tager sig af sønnen Jesper og ægtefællen
Ewald, der er ansat på et reklamebureau og stamkunde i baren på Bristol! Overboen, fru Vik, har udstået sin

sørgetid som enke, og på kirkegården møder hun antikvarboghandleren Olaf Hall, hvis stedsøn, Bjørn
Stranger, redder slagterens dreng, Jostein. Han er ven med Jesper, en kejtet og følsom dreng, der finder en

forbundsfælle for sine spirende kunstnerdrømme i den italienske hyggepianist Enzo Zanetti.

Lars Saabye Christensen er på hjemmebane i denne roman, der binder en række skæbner sammen til et
formidabelt portræt af Oslo i efterkrigsårene. Et kærlighedsbrev til en by – og til dens kvinder.

Byens spor udkom i Norge i efteråret 2017 til strålende anmeldelser. Romanen er første bind i en trilogi.
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