
Slør
Hent bøger PDF

Lis Vibeke Kristensen

Slør Lis Vibeke Kristensen Hent PDF Christine er på flugt. Uden at vide hvorfor, uden at vide hvorhen, er hun
stukket af fra Teheran og tilværelsen som dansk ambassadørfrue. Det, der har drevet hende af sted, er en
mistanke. Hendes mand Hans, diplomaten med den snorlige karriere, der lokkede hende væk fra en

international tilværelse som danser og koreograf, er måske ikke så ukompliceret, som hun troede. Hendes
eneste veninde, den iranske kvinde Massoumeh, der arbejder på ambassaden, mens hun venter på at få

mulighed for at forlade sit hjemland, er næppe så uskyldig, som hun lader. Har hun ligefrem forført sin chef?
Er hendes venskab med Christine blot et røgslør, der skal skjule hendes egentlige hensigter?

Christine opsøger Sønderjylland og barndomsvennen Christian og kastes ud i sit livs krise. En krise, der
vækker minder fra fortiden, om hendes egne svigt og det handlingsforløb, der har bragt hende dertil, hvor hun

er nu, og hvor store, eksistentielle valg tårner sig op.

OM BOGEN
Christines problem er at veje medmenneskelighed op mod hævn. Hun står i et dilemma af væsentlige
dimensioner, og forfatteren fører os med sikker hånd fra den ene yderlighed til den anden og skaber en

sitrende spænding undervejs. Lis Vibeke Kristensen har med denne bog endnu engang bevist, at hun er en af
vore bedste skildrere af kvindesind og kvindeliv. - Jyllands-Posten

OM FORFATTEREN
Lis Vibeke Kristensen begyndte sin kunstneriske karriere i teaterverdenen, hvor hun er uddannet dramaturg
fra Aarhus Universitet. Som forfatter debuterede hun i 1983 med digtsamlingen ’Jeg har tænkt på dig – digte
til mænd’. Siden sin debut har Lis Vibeke Kristensen fået udgivet ni romaner - herunder Kastraterne, Lyden af

mørke og En fest for Beate - to novellesamlinger og en digtsamling.

 

Christine er på flugt. Uden at vide hvorfor, uden at vide hvorhen, er
hun stukket af fra Teheran og tilværelsen som dansk ambassadørfrue.

Det, der har drevet hende af sted, er en mistanke. Hendes mand
Hans, diplomaten med den snorlige karriere, der lokkede hende væk
fra en international tilværelse som danser og koreograf, er måske
ikke så ukompliceret, som hun troede. Hendes eneste veninde, den
iranske kvinde Massoumeh, der arbejder på ambassaden, mens hun
venter på at få mulighed for at forlade sit hjemland, er næppe så
uskyldig, som hun lader. Har hun ligefrem forført sin chef? Er

hendes venskab med Christine blot et røgslør, der skal skjule hendes
egentlige hensigter?

Christine opsøger Sønderjylland og barndomsvennen Christian og
kastes ud i sit livs krise. En krise, der vækker minder fra fortiden, om
hendes egne svigt og det handlingsforløb, der har bragt hende dertil,

hvor hun er nu, og hvor store, eksistentielle valg tårner sig op.

OM BOGEN
Christines problem er at veje medmenneskelighed op mod hævn.

Hun står i et dilemma af væsentlige dimensioner, og forfatteren fører
os med sikker hånd fra den ene yderlighed til den anden og skaber en
sitrende spænding undervejs. Lis Vibeke Kristensen har med denne
bog endnu engang bevist, at hun er en af vore bedste skildrere af



kvindesind og kvindeliv. - Jyllands-Posten

OM FORFATTEREN
Lis Vibeke Kristensen begyndte sin kunstneriske karriere i
teaterverdenen, hvor hun er uddannet dramaturg fra Aarhus

Universitet. Som forfatter debuterede hun i 1983 med digtsamlingen
’Jeg har tænkt på dig – digte til mænd’. Siden sin debut har Lis

Vibeke Kristensen fået udgivet ni romaner - herunder Kastraterne,
Lyden af mørke og En fest for Beate - to novellesamlinger og en

digtsamling.
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