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stort indtryk på én,umærkeligt gror det fast. Man kan velsagtens ane det, mens det sker, men først senere ved

man, at det var det, der skete.

Bogens fortæller, Ditte, flytter i løbet af otte måneder 17 gange, til og fra venners lejligheder. Alt imens
udspilles en kærlighedshistorie. Bogen begynder ved den første euforiske lykke henover små, umærkelige

krisetegn og frem til den uafvendelige slutning.

Ditte er bogens forfatter, Ditte Steensballe, men i en yngre udgave. Jakob er forfatteren Jakob Ejersbo, der
ved forholdets begyndelse netop havde udgivet romanen Nordkraft.

ANMELDERNE SKREV
"»Lejligheder – en kærlighedshistorie« er bestemt en sympatisk roman om, hvor vanskeligt det kan være at
elske og især elske et sammensat kunstnersind, og der er en hverdagspoesi i Steensballes sprog, som forlener

kærlighedshistoriens småtrivialiteter med et skær af ømhed og melankoli."
- Berlingske

"Kærligheden til Jakob Ejersbo erindres detaljeret gennem steder og sanser"
- Politiken

 

Der findes menneskelige møder, der gør så stort indtryk på
én,umærkeligt gror det fast. Man kan velsagtens ane det, mens det

sker, men først senere ved man, at det var det, der skete.

Bogens fortæller, Ditte, flytter i løbet af otte måneder 17 gange, til
og fra venners lejligheder. Alt imens udspilles en kærlighedshistorie.

Bogen begynder ved den første euforiske lykke henover små,
umærkelige krisetegn og frem til den uafvendelige slutning.

Ditte er bogens forfatter, Ditte Steensballe, men i en yngre udgave.
Jakob er forfatteren Jakob Ejersbo, der ved forholdets begyndelse

netop havde udgivet romanen Nordkraft.

ANMELDERNE SKREV
"»Lejligheder – en kærlighedshistorie« er bestemt en sympatisk
roman om, hvor vanskeligt det kan være at elske og især elske et
sammensat kunstnersind, og der er en hverdagspoesi i Steensballes
sprog, som forlener kærlighedshistoriens småtrivialiteter med et skær

af ømhed og melankoli."
- Berlingske

"Kærligheden til Jakob Ejersbo erindres detaljeret gennem steder og
sanser"

- Politiken



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Lejligheder - en kærlighedshistorie&s=dkbooks

