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hjemsøger hende stadig ti år senere, hvor hun ikke kan finde sig til rette i kernefamilielivet. Hun møder Erik,
der er optaget af fortællinger om polarforskere og drømmer om at skrive sig ind i historiebøgerne. Hans eget
liv er dog langtfra eventyrligt. De længes begge efter at komme væk og rejser sammen til Svalbard. Men

turen i den arktiske vildmark bliver mere udfordrende end forventet.

Isfald er et område på en gletsjer med særligt mange spalter – og det er en roman om rastløshed, angst og
mod. Naturen bliver medspiller og modspiller for de to hovedpersoner, da de prøver at komme ud af det

følelsesmæssige limbo, de hver især er havnet i
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"Jeg håber at "Isfald" kun var det første skønlitterære værk fra Michelsens pen. Hun er en blændende
historiefortæller, og jeg vil meget gerne læse mere af hende." - B for bog
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