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Torne i Edens Have Frid Ingulstad Hent PDF Anne Kathrine er egentlig godt tilfreds med tilværelsen. Hun
bor i Oslo med Karl Thorvald, som hun elsker, og hun er glad for sit job i et rejsebureau. Men forholdet til
Karl Thorvald går i stykker, da de to ikke deler samme ambitioner i livet. Knust af sorg ser Anne Kathrine
ikke andre muligheder end at rejse fra Oslo i en periode, så hun beslutter sig for at tage til England med to

veninder. En beslutning, der skal vise sig at være mere skæbnesvanger end som så.

Frid Ingulstad (f.1935) er en norsk forfatter, der har udgivet mere end 200 bøger. Frid Ingulstad har en
baggrund som flyværtinde (ground host) og radiotelegrafist. Hun debuterede i 1990 og var i perioden 2005-

2010 Norges bedst sælgende forfatter. De fleste af hendes bøger er pocket-bøger og romanserier.
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