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Stenskoven Nina Bolt Hent PDF Forlaget skriver: Godset Ensenburg nær Weimar i Tyskland åbnede i 1700-
tallet sine døre for digtergeniet Goethe. I vor tid tager det imod en anden gæst – universitetslæreren Sophie
Reinbek, der er i gang med at skrive en biografi om en ung kvinde, der boede på godset dengang. Hendes

research tegner lidt efter lidt et billede af en rørende kvindeskæbne, men Sophie har ikke let ved at
koncentrere sig på det gamle gods. Udenfor ligger parken indhyllet i efterårets tætte tåge og jagtsæsonens
hundeglammen kan høres konstant. Indenfor bor den excentriske godsejer med sin kone og deres lille søn,
som tilsyneladende ikke kan tale. Efterhånden får Sophie sværere og sværere ved at holde fortid og nutid

adskilt.

Nina Bolt er uddannet som cand. mag. i dansk og teatervidenskab. Var derefter ansat en årrække på
forskellige forlag som fagbogsredaktør. Fra 1993 til nu har hun arbejdet som forfatter og oversætter både af

fiktion og nonfiktion.

Hun har boet i København indtil 1997, hvor hun flyttede til Sydsjælland.

"Man føler sig holdt i ånde undervejs. Forfatteren mikser behændigt den gotiske eventyrgyser med
postmoderne julelege om forfattere, der skriver om forfatteres liv." – Ekstra Bladet

"Man er i godt og intellektuelt selskab hos Nina Bolt, som kombinerer en betydelig idé- og kulturhistorisk
indsigt med et godt gehør for kønnets foruroligende, familiære nærkampe ... Stenskoven er stimulerende

læsning." – Politiken

"Ikke alene skriver Nina Bolt et smukt dansk – hun forstår også at udnytte sprogets fine nuancer, således at
hun kan kombinere en kølig, realistisk fortælleform med de mystiske oplevelser." – Nordjyske Stiftstidende

"Nina Bolt har efterhånden udviklet et sikkert talent som romanforfatter – miljøet og menneskene på godset
lever, deres indbyrdes relationer, forholdet ikke mindst til godsejerparrets retarderede halvvoksne søn, som

også Sofie kommer til at tage sig af og delvis er med til at føre ind i en mere normal tilværelse." –
Weekendavisen

 

Forlaget skriver: Godset Ensenburg nær Weimar i Tyskland åbnede i
1700-tallet sine døre for digtergeniet Goethe. I vor tid tager det imod
en anden gæst – universitetslæreren Sophie Reinbek, der er i gang
med at skrive en biografi om en ung kvinde, der boede på godset
dengang. Hendes research tegner lidt efter lidt et billede af en

rørende kvindeskæbne, men Sophie har ikke let ved at koncentrere
sig på det gamle gods. Udenfor ligger parken indhyllet i efterårets
tætte tåge og jagtsæsonens hundeglammen kan høres konstant.

Indenfor bor den excentriske godsejer med sin kone og deres lille
søn, som tilsyneladende ikke kan tale. Efterhånden får Sophie

sværere og sværere ved at holde fortid og nutid adskilt.

Nina Bolt er uddannet som cand. mag. i dansk og teatervidenskab.
Var derefter ansat en årrække på forskellige forlag som

fagbogsredaktør. Fra 1993 til nu har hun arbejdet som forfatter og
oversætter både af fiktion og nonfiktion.



Hun har boet i København indtil 1997, hvor hun flyttede til
Sydsjælland.

"Man føler sig holdt i ånde undervejs. Forfatteren mikser behændigt
den gotiske eventyrgyser med postmoderne julelege om forfattere,

der skriver om forfatteres liv." – Ekstra Bladet

"Man er i godt og intellektuelt selskab hos Nina Bolt, som
kombinerer en betydelig idé- og kulturhistorisk indsigt med et godt
gehør for kønnets foruroligende, familiære nærkampe ... Stenskoven

er stimulerende læsning." – Politiken

"Ikke alene skriver Nina Bolt et smukt dansk – hun forstår også at
udnytte sprogets fine nuancer, således at hun kan kombinere en
kølig, realistisk fortælleform med de mystiske oplevelser." –

Nordjyske Stiftstidende

"Nina Bolt har efterhånden udviklet et sikkert talent som
romanforfatter – miljøet og menneskene på godset lever, deres
indbyrdes relationer, forholdet ikke mindst til godsejerparrets

retarderede halvvoksne søn, som også Sofie kommer til at tage sig af
og delvis er med til at føre ind i en mere normal tilværelse." –

Weekendavisen

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Stenskoven&s=dkbooks

