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Johan står midt i livet. Men han har langtfra nået det halve af det han ville. Og Anna begynder at undre sig
over det ene og andet mens hun kigger tilbage på et langt liv. Gennem otte fortællinger tegner Med tid et

portræt af forskellige mennesker i forskellige livsafsnit. Samtidig har personerne indbyrdes med hinanden at
gøre, og hændelser går igen med skiftende betydning. Som historierne skrider frem, afdækkes flere og flere
sider af både karaktererne og den påvirkning de har på hinandens skæbne. Med tid handler om at finde vej i
sin egen historie. Og om at leve med tiden uden at vide hvor den ender. Uddrag af bogen Der er noget ved

kvinden der tanker fra standeren foran ham. Det er ikke måden hvorpå hun står let foroverbøjet og holder om
benzinpistolen med begge hænder. Det er heller ikke hendes figur. Af og til kigger hun op på tælleren så han
kan se hendes profil. Måske er der noget bekendt over hende. Men han ser jo så mange mennesker. Det er
sket før at han mener at genkende en kunde som viser sig aldrig at have været i butikken før. Nu hægter hun
pistolen på plads igen, vender fronten mod ham, et øjeblik tror han hun er på vej hen til ham. Men det er
betalingsautomaten, hun går hen til for at printe kvitteringen ud. Alligevel er han ret sikker på at hun lige
standsede op en brøkdel af et sekund og kiggede en ekstra gang på ham. Han fik ikke engang slået blikket
ned. Om forfatteren Nicola Dixen (f. 1958) er opvokset i Hong Kong og Aabenraa, læreruddannet i Holland
og siden 1990 bosat i Aarhus. Hun har tidligere udgivet romanerne Linvarna og Vinger for en dag, noveller til

antologier samt børnebogen Haren Harald og hans venner.

 

Clara er ung og fejrer kæresten. Uden ham. Johan står midt i livet.
Men han har langtfra nået det halve af det han ville. Og Anna

begynder at undre sig over det ene og andet mens hun kigger tilbage
på et langt liv. Gennem otte fortællinger tegner Med tid et portræt af

forskellige mennesker i forskellige livsafsnit. Samtidig har
personerne indbyrdes med hinanden at gøre, og hændelser går igen
med skiftende betydning. Som historierne skrider frem, afdækkes
flere og flere sider af både karaktererne og den påvirkning de har på

hinandens skæbne. Med tid handler om at finde vej i sin egen
historie. Og om at leve med tiden uden at vide hvor den ender.



Uddrag af bogen Der er noget ved kvinden der tanker fra standeren
foran ham. Det er ikke måden hvorpå hun står let foroverbøjet og
holder om benzinpistolen med begge hænder. Det er heller ikke
hendes figur. Af og til kigger hun op på tælleren så han kan se

hendes profil. Måske er der noget bekendt over hende. Men han ser
jo så mange mennesker. Det er sket før at han mener at genkende en
kunde som viser sig aldrig at have været i butikken før. Nu hægter
hun pistolen på plads igen, vender fronten mod ham, et øjeblik tror
han hun er på vej hen til ham. Men det er betalingsautomaten, hun
går hen til for at printe kvitteringen ud. Alligevel er han ret sikker på
at hun lige standsede op en brøkdel af et sekund og kiggede en ekstra
gang på ham. Han fik ikke engang slået blikket ned. Om forfatteren
Nicola Dixen (f. 1958) er opvokset i Hong Kong og Aabenraa,
læreruddannet i Holland og siden 1990 bosat i Aarhus. Hun har

tidligere udgivet romanerne Linvarna og Vinger for en dag, noveller
til antologier samt børnebogen Haren Harald og hans venner.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=MED TID - OTTE FORTÆLLINGER&s=dkbooks

