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Den fortabte søns hjemkomst Christian Braad Thomsen Hent PDF Provinsavisen Aarhus folkeblad er det
punkt, der forbinder de forskellige forskellige menneskeskæbner, der i smukke brudstykker fortælles. Den
danske filminstruktør og filmproducent Christian Braad Thomsen (f. 1940) debuterede som forfatter i 1971.
Han er uddannet fra Den Danske Filmskole, har været direktør for Odense Film Festival og medlem af Statens

Kunstfonds repræsentantskab. I 1991 kom han på Kulturministeriets livsvarige ydelse. "Christian Braad
Thomsen [...] har præsteret et helstøbt kunstværk, en bog med et mylder af personer, der lever og trænger ind

på livet af læseren, en bog skrevet i et enkelt, bevægeligt dansk med smukke, rammende metaforer, og
endelig en bog klar i sin holdning, stringent i sin samtidsanalyse og med en sjælden fylde og fremdrift i

vekselvirkningen mellem den store historie og de mange små." – Johs. H., Christensen, Kristeligt Dagblad.
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