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 Ny forfatterkarriere med afsæt i en sand historie. 

 

Pia Christensen skyder sin egen forfatterkarriere i gang med sin skæbnefortælling Savnet, der er baseret 

på en sand historie. 

Savnet er en gribende og stærk fortælling fortalt igennem Signe, hvis psykisk syge lillebror Frank pludselig 

forsvinder under mystiske omstændigheder.  Signe og hendes familie går straks i gang med at lede efter 

ham. Under deres søgen støder de på mange og uforudsigelige forhindringer på deres vej.  

Det er en fortælling om begivenheder, der får afgørende indflydelse på Franks liv. En opvækst med en 

alkoholiseret og voldelig far, vilkårene for en psykisk syg i Danmark samt en kriminel underverden, hvor 

reglerne er meget anderledes end dem i det omkringliggende samfund. 

Savnet giver et indblik i en stor kærlighed mellem søskende, om Signes kamp for at holde fast i 

dagligdagen med mand, to sønner og uddannelse sideløbende med frygten, uvidenheden og afmagten. 

En sand og barsk historie, der til tider trækker tårer til.  

 

Savnet er en sand historie, der suger læseren ind i fortællingen om eftersøgningen af Signes psykisk syge 

lillebror, der forsvinder sporløst fra jordens overflade. Samtidig giver den et indblik i, hvor meget andres 

liv kan påvirke vores eget. Hvordan deres valg og konsekvenser af disse valg kan have fatal indflydelse på 

resten af vores liv. ” Det jeg og min familie oplevede i søgen efter min bror, var så tankevækkende, at det 

blev ved med at spøge i mit hoved. Jeg måtte simpelthen fortælle den historie. Det blev nærmest et kald 

for mig.” fortæller  Pia Christensen  

Pia Christensen giver gerne interview. Kontakt på mail: kontakt@piamchristensen.dk 
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