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Vi ser aldrig det hele Inge Haagensen Hent PDF Agnes og Simon vokser op i en lille, dansk provinsby i to

meget forskellige familier. I finder i midten af 1920‘erne finder de to ensomme mennesker sammen i håb om,
at kærligheden vil være stærk nok til at nedbryde fordomme og skel. Men vil det lykkes, eller er nederlaget

givet på forhånd? "... Agnes er bestandig set indefra og udredningen af hendes sjælelige konflikter er
gennemført med intuition og klogskab. Det er bogens bedrift ..." – Niels Kaas Johansen, Information "... Inge
Haagensens bog skal man læse. Den rummer langt mere, end et summarisk resumé kan antyde. Det er netop i
detaljer og indskudte betragtninger, dens overraskende værdi tydeligst viser sig ..." – Richardt Gandrup,

Aarhus Stiftstidende "... Vi må indstille os på, at der er ved at udvikle sig en ny forfatterinde for øjnene af os
..." – Hakon Stangerup "... Fortjener al opmuntring til videre virke ..." Jacob Paludan "... Talentfuld Medalje-
roman ... Inge Haagensen kan holde sin læser fast. Hendes mennesker har trods alt en virkelighedskarakter,
der får livsvarme af det temperament, hvormed hun går op i deres handlinger og selv tror på dem ..." – Emil

Frederiksen "... Der er noget i hendes bog, noget af det rigtige om Lillestaden ..." – Hans Brix Inge
Haagensen (1919-1983) var en dansk forfatter. Hun debuterede i 1948 med digtsamlingen "Blindede Øjne" og
skrev siden både romaner og digte. Troen på lidelsens mening, der udspringer af religionen, løber som en rød

tråd gennem forfatterskabet.
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