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Sykepleierstudenten Elise våkner brått 9. april 1940. Panserskipene Eidsvoll og Norge blir senket på Narvik
havn, og sykehuset overfylles raskt av skadde og døende soldater. Samtidig går den tyske treskjæreren
Heinrich i land som en av over tusen tyske elitesoldater som invaderer Narvik.
Bondekona Elisabeth på den lille gården Bakkan i Ofotfjorden blir vitne til at norske, polske, franske og
engelske styrker bygger seg opp til det endelige slaget om Narvik. Den fredfylte Ofotfjorden er med ett åsted
for de mest omfattende og brutale krigshandlingene som noen gang er utkjempet i Norge. Både Heinrich, Elise
og Elisabeth blir en del av de dramatiske hendelsene når Norges og Europas skjebne står på spill.
«Den tapte våren» er en spenningsroman og et diktverk. Romanen er inspirert av virkelige hendelser og er tro
mot historiske fakta. Bakteppet for «Den tapte våren» er den to måneder lange beleiringen av Narvik.
Romanen handler likevel først og fremst om menneskers vilje, håp og overlevelsesevne i en beleiret og utbrent
by. Den er derfor relevant også i dag.
«Den tapte våren» er en naturlig fortsettelse av «Seks dager i april». Boken er den andre i en serie selvstendige
og avsluttende romaner med tema fra krigen i Nord-Norge hvor vi følger flere hovedpersoner fra krigens
begynnelse til freden kommer i 1945.

Neste roman i serien planlegges utgitt høsten 2017.
Fosna-Folket arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Se også Redaktøransvar.
Fosna-Folket har ikke ansvar for innhold på eksterne. Tap 1-3 mot Kolstad Vårt A-lag herrer i 3.div tapte
lørdag 10/9 med 1-3 (0-1) hjemme mot Kolstad, i en jevn kamp. Martin Solem scoret KIL/Hemne sitt mål.
Christianssands Seilforening ble stiftet 16.juli 1881 og er fortsatt i stor aktivitet tross sin høye alder. CSF er en
åpen forening for alle som er interessert i. Elverum tapte 0-2 for Jerv. Jerv tok ledelsen på straffe i første
omgang, og i andre omgang sikret de seieren til 2-0. Her får du hagehjelp og nyttige hagetips.Hagehjelp for
enhver hage entusiast. Tips til beskjæring av busker og trær.
Det er lenge siden det har runget taktfast «Heia Larvik» på tribunen i Bergslihallen, men den gamle
stemningen var veldig god da Larvik vant sluttspillet. Greåker IF på nett. Greåker Idrettsforening er en
fotballklubb som driver breddeidrett for barn og ungdom på Greåker og omegn. Siste nytt innen nyheter, sport,
fotball, økonomi, kultur, reise, jobb og mye mer fra Romsdals ledende dagsavis Kontakt oss. Tromsø Storm
Breiviklia 2 Postboks 3621 Guleng 9278 Tromsø NO 886 210 752 MVA E-post storm@tromsostorm.
no Norges ledende mediehus for byggenæringen. Fantastisk nytt! Gjør de gode valg mer tilgjengelig og
'straffe' de dårlige valg.

