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Som i et spejl. Syv markante kvindeskikkelser i litteraturen Lise Lotte Frederiksen Hent PDF I denne bog
møder vi syv stærke portrætter af kvinder, som alle peger ud over deres tid. De gør os klogere på det at være
menneske.Hvad rummer disse syv skikkelser, og hvordan møder vi dem i nogle af verdenslitteraturens bedste

fortællinger? Det er det, forfatteren gennemgår i bogens syv store kapitler, et for af de markante
kvindeskikkelser.

Fra den helt unge kvinde, Julie, i Shakespeares berømte tragedie over den giftefærdige Elizabeth Bennet i
Jane Austens Stolthed og Fordom til den ydmyge og offervillige Ida Brandt i Herman Bangs Ludvigsbakke,
stærke Jakobe i Henrik Pontoppidans Lykke-Per, mrs Dalloway i Virginia Woolfs roman af samme navn og
Pellegrina Leoni i Karen Blixens fortælling Drømmerne, for til sidst at møde hovedpersonen Annie Raft i

Kerstin Ekmans blændende krimi, Hændelser ved Vand.

Ved at læse om dem kommer vi til at tænke over, hvad det er, litteraturen kan. Og vi kommer til at tænke
over, hvordan vi selv bruger vores liv.
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