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Før sneen kommer Britt Karin Larsen Hent PDF FØR SNEEN KOMMER er Britt Karin Larsens fjerde
fritstående bog i den kritikerroste serie om folket i Finnskogen, om skovfinnerne fra området mellem
Hedmark og Värmland i attenhundredetallet. Centralt i denne bog er den fantastiske skildring af brylluppet på
Mostamägg, hvor Taneli og Linas datter Anna gifter sig med Hildas søn Lars. På Mostamägg samles så at sige
alle fra Finnskogen, og festen sår både nye frø samt tager dramatiske vendinger. Pressen skrev om første bind
i serien, Der vokser et træ i Mostamägg: ”Britt Karin Larsens roman om en ringeagtet etnisk minoritet er
nænsom og drabelig, pirrende og poetisk. […] Det er historisk romanskrivning af høj klasse med
genkendelige træk fra nutidens syn på etniske minoriteter.” - Weekendavisen ”Fremragende fortælling om
skovfinnerne, der lever i de dybe skove på grænsen mellem Norge og Sverige. Romanen emmer af stemning
og er en fryd at læse. Til alle med interesse for slægt, historie og norsk litteratur.” - Bibliotekernes
lektørudtalelse ”Det er en farverig fortælling på liv og død, vi er ude i med slægtens videreførelse som det
bærende dramatiske drive. […] Meget kan ske, men en ting er sikkert - skovfinnen holder vi med.”- Politiken
Om de tre første bøger: ”En unik norsk forfatter.” – VG, Norge ”Forfatteren har en fortællerstemme af Guds
nåde.” Dagens Nyheter, Sverige ”Det er imponerende hvordan Britt Karin Larsen formår at holde både
intensiteten og den vældige bredde i Finnskog-serien. […] Dette er fortsat romaner helt i topklasse.” - Hamar
Arbeiderblad, Norge ”Dette er fantastisk! […] Storslået litteratur. Det er som en rus, man bare vil have skal
vare ved.” - Dagbladet, Norge
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