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Vitt hav Roy Jacobsen boken PDF Året är 1944, kriget går mot sitt slut. Ingrid återvänder till sin barndomsö i
tron att hon är helt ensam. Hon lägger ut nät och rustar inför vintern, går runt över ägorna som när hon var ett
litet barn och hoppas att hennes familj snart ska få mötas igen. Hon går mellan husets tomma rum med ett
ständigt växande tvivel - var det verkligen klokt att åka tillbaka till ön? Så sker något som förändrar allt. Ett
oväntat möte som under några intensiva vinterveckor får Ingrid att se helt annorlunda på sin tillvaro på den

vackra men karga ön Barrøya.

Vitt hav är en fristående fortsättning på Roy Jacobsens stora succé De osynliga som kom på svenska 2014.
"Det är en oerhört fängslande berättelse, osentimental, poetisk och gripande", skrev till exempel Ingalill

Mosander i Aftonbladet.
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