
Nu er vi så her
Hent bøger PDF

Katrine Marie Guldager

Nu er vi så her Katrine Marie Guldager Hent PDF Forlaget skriver:

Atten korte sammenflettede noveller, de fleste om familierelationer, om forholdet mellem børn og voksne,
forhold, hvor voksne ikke vil være voksne, og børn ikke får lov til at være børn. Om ægteskab og skilsmisse;

om svigt og nye passioner; om, hvordan familien i mange år kan opfylde behovet for fællesskab, men
pludselig være noget, man må bryde med.

Om forfatteren:
Katrine Marie Guldager (1966) er kendt for novellesamlingen København, sin børnebogsserie om frøken
Ignora, for sine digte og for selvbiografien Lysgrænsen. Hendes bøger er oversat til flere sprog, og hun har
modtaget adskillige legater og priser, bl.a. Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. De senere år har hun

koncentreret sig om den store, bredt anlagte familiekrønike, der også kaldes Køge-krøniken. Her følger vi en
dansk familie fra 1938 og frem til nutiden.
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Atten korte sammenflettede noveller, de fleste om familierelationer,
om forholdet mellem børn og voksne, forhold, hvor voksne ikke vil
være voksne, og børn ikke får lov til at være børn. Om ægteskab og
skilsmisse; om svigt og nye passioner; om, hvordan familien i mange
år kan opfylde behovet for fællesskab, men pludselig være noget,

man må bryde med.

Om forfatteren:
Katrine Marie Guldager (1966) er kendt for novellesamlingen

København, sin børnebogsserie om frøken Ignora, for sine digte og
for selvbiografien Lysgrænsen. Hendes bøger er oversat til flere

sprog, og hun har modtaget adskillige legater og priser, bl.a. Statens
Kunstfonds treårige arbejdslegat. De senere år har hun koncentreret
sig om den store, bredt anlagte familiekrønike, der også kaldes

Køge-krøniken. Her følger vi en dansk familie fra 1938 og frem til
nutiden.
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