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Hestvik Gerður Kristný Hent PDF Forlaget skriver: Romanen der udspiller sig over ét døgn, handler om en
yngre islandsk kvinde, Elin, som sammen med sin 12-årige søn tager til egnen omkring Thingvellir for at
bese familiens gamle sommerhus ved en sø, beliggende ved Hestvík. Elin har tænkt sig at vise sønnen det

eventyrland, som stedet udgjorde for hende, dengang hun selv var barn. I stedet for mødet med barndommens
tabte paradis vækker mødet med personer på egnen en masse ubehagelige minder.

Romanen gør ikke meget væsen af sig, og til at begynde med virker det, som om der ikke kommer til at ske
særlig meget i lynglandskabet ved søen. Man undrer sig uvilkårligt, da mor og søn på vejen i bilen kører forbi
en busulykke: Det er, som Elins manglende reaktion allerede her afslører en art spærring hos hende, som om
der under den rolige overflade måske er glødende lava. Efterhånden som romanen skrider frem, kommer der
da også gang i handlingen, og hen imod slutningen antager Hestvík nærmest karakter af spændingsroman.

Den knappe, underspillede fremstillingsform og den troskyldigt rolige overflade medfører, at uhyggen og den
voksende spænding ligesom sniger sig ind på læseren.
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