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Balladen om Antonie Adda Lykkeboe Hent PDF Den viljestærke Antonie vokser op i Færøernes barske
landskab. Hun er datter af den færøske Anders og italienske sangerinde Lorenza, der trods stor kærlighed ikke

kan komme udenom deres forskellige tilgange til livet og religion.

Antonie har arvet sin mors smukke stemme, og hun beslutter sig for at forfølge et liv som sangerinde. Men
hendes drømme bliver ikke blot udfordret af mennesker, men af selveste ærkeenglen Gabriel. Nu er det op til

Antonie at beslutte, om hun tør sætte sig op mod ærkeenglen i kampen for sin drøm...

Adda Lykkeboe f.1939. er en dansk forfatter med en særlig tilknytning til Færørene, hvor hun tilbragte en del
af sin barn- og ungdom.

Adda Lykkeboes forfatterskab er blandt andet inspireret af hendes oplevelser på Færørene, men også af den
erotiske, næsten overjordiske, kraft, der kan opstå i mødet mellem mennesker.
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