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Koordinater Amalie Laulund Trudsø Hent PDF Forlaget skriver: Koordinater er en bog om at flytte til byen -
og om at lade byen flytte ind hos sig selv. Gennem tres korte tekster, der alle har et københavnsk gadenavn
som titel, følger vi en ung kvinde og hendes færd i byen og de gader, der én efter én bliver en del af hendes
hverdag. Og mens årstiderne skifter, skiftes både hjem og kærlighedsrelationer ud. Der er bål i Folkets Park

og graffiti i gaderne, der bor en hamster på et køkkenbord og der danses, kysses og drikkes rødvin til
overmål.

Pressen skriver:

»Koordinater er både en fortælling om at stå på egne ben - at møde kærlighed, afmagt og tab, og en
indtagende kærlighedserklæring til København. Tilsammen: en fornem debut for Amalie Laulund Trudsø.«-

- Mai Misfeldt, Kristeligt Dagblad

»Det er en usædvanlig vellykket lille debutbog. «
- **** - Jens Henneberg, Nordjyske Stiftstidende

- **** - Mikkel Bruun Zangenberg, Politiken 

 

Forlaget skriver: Koordinater er en bog om at flytte til byen - og om
at lade byen flytte ind hos sig selv. Gennem tres korte tekster, der
alle har et københavnsk gadenavn som titel, følger vi en ung kvinde
og hendes færd i byen og de gader, der én efter én bliver en del af
hendes hverdag. Og mens årstiderne skifter, skiftes både hjem og
kærlighedsrelationer ud. Der er bål i Folkets Park og graffiti i

gaderne, der bor en hamster på et køkkenbord og der danses, kysses
og drikkes rødvin til overmål.

Pressen skriver:

»Koordinater er både en fortælling om at stå på egne ben - at møde
kærlighed, afmagt og tab, og en indtagende kærlighedserklæring til
København. Tilsammen: en fornem debut for Amalie Laulund

Trudsø.«-
- Mai Misfeldt, Kristeligt Dagblad

»Det er en usædvanlig vellykket lille debutbog. «
- **** - Jens Henneberg, Nordjyske Stiftstidende

- **** - Mikkel Bruun Zangenberg, Politiken 



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Koordinater&s=dkbooks

