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Frø Mads Nygaard Hent PDF Solveig har kun ét ønske: Hun vil væk fra fødebyen Hirtshals. I avisen finder

hun et billede af manden, der skal føre hende bort. Hun aner intet om ham, kun at han er medlem af
frømandskorpset. Manden hedder Fritjof og er mindst lige så målrettet som Solveig. Blot har han ingen

intentioner om at finde den store kærlighed. Parret mødes under en militærøvelse i Nordjylland. Da Solveig
byder sig til, øjner Fritjof muligheden for at få sig en tiltrækkende hushjælp. Det umage par flytter sammen.
Begge er de hårdhudede mennesker, men meget andet deler de ikke. Og da slet ikke ansvaret for det barn, der

snart havner i dobbeltsengens sprække. FRØ er en roman om krig - ikke i det store verdensbillede, men
mellem en mand og en kvinde. Og om de dybe spor, kampene efterlader. Især hos barnet, der tvinges til at

kigge på.
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