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Ildfødt Nina Bolt Hent PDF Lucie har englevinger. Det kaldes det, når skulderbladene vokser skævt. Der er
også stemmer i hendes hoved, der fortæller hende, at hun skal myrde de kunder, hun syr for.

Vi befinder os i København i begyndelsen af 1800-tallet. Lucie Siebrandt er overbevist om, at englevingerne
er skyld i hendes psykiske ustabilitet, så hun opsøger den mand, professor Bernhard Amadæus, på det

Kongelige Kirurgiske Akademi i Bredgade, som hun tidligere har været i behandling hos. Amadæus har sin
egen fortrængte fascination af det fantastiske, og snart opstår der et ganske særligt forhold mellem læge og

patient.

Nina Bolt er uddannet som cand. mag. i dansk og teatervidenskab. Var derefter ansat en årrække på
forskellige forlag som fagbogsredaktør. Fra 1993 til nu har hun arbejdet som forfatter og oversætter både af

fiktion og nonfiktion.

Hun har boet i København indtil 1997, hvor hun flyttede til Sydsjælland.

"Nina Bolt har en særlig forkærlighed for at udforske det dæmoniske aspekt, ikke bare i det enkelte
menneske, men i en hel periodes forestillinger. Denne gang er det synet på den deforme krop i begyndelsen af

1800-tallet." – Politiken

"Selv om handlingen udspiller sig omkring år 1800, rammer romanen med sit portræt af et på samme tid
ambitiøst og tvivlende forskersind ned i en relevant, aktuel diskussion om forholdet mellem forsker og

forskningsobjekt. Det er ikke kun Lucie, der udvikler vinger. Nina Bolt sørger for, at også romanen får vinger
ved indkredsningen af forskerens længe fortrængte fascination af det fantastiske." – Berlingske Tidende

"Romanen giver et levende tidsbillede af København i tiden op til det engelske bombardement og leverer en
skræmmende beskrivelse af et samfund, hvor enhver har at holde sig inden for stand og normalitet uanset

evner og drømme. Men først og sidst er det en tung fortælling om at være anderledes i en verden, som nok vil
observere, men ikke elske det anderledes." – Jyllands-Posten

 

Lucie har englevinger. Det kaldes det, når skulderbladene vokser
skævt. Der er også stemmer i hendes hoved, der fortæller hende, at

hun skal myrde de kunder, hun syr for.

Vi befinder os i København i begyndelsen af 1800-tallet. Lucie
Siebrandt er overbevist om, at englevingerne er skyld i hendes

psykiske ustabilitet, så hun opsøger den mand, professor Bernhard
Amadæus, på det Kongelige Kirurgiske Akademi i Bredgade, som
hun tidligere har været i behandling hos. Amadæus har sin egen

fortrængte fascination af det fantastiske, og snart opstår der et ganske
særligt forhold mellem læge og patient.

Nina Bolt er uddannet som cand. mag. i dansk og teatervidenskab.
Var derefter ansat en årrække på forskellige forlag som

fagbogsredaktør. Fra 1993 til nu har hun arbejdet som forfatter og
oversætter både af fiktion og nonfiktion.

Hun har boet i København indtil 1997, hvor hun flyttede til



Sydsjælland.

"Nina Bolt har en særlig forkærlighed for at udforske det dæmoniske
aspekt, ikke bare i det enkelte menneske, men i en hel periodes
forestillinger. Denne gang er det synet på den deforme krop i

begyndelsen af 1800-tallet." – Politiken

"Selv om handlingen udspiller sig omkring år 1800, rammer
romanen med sit portræt af et på samme tid ambitiøst og tvivlende
forskersind ned i en relevant, aktuel diskussion om forholdet mellem
forsker og forskningsobjekt. Det er ikke kun Lucie, der udvikler
vinger. Nina Bolt sørger for, at også romanen får vinger ved

indkredsningen af forskerens længe fortrængte fascination af det
fantastiske." – Berlingske Tidende

"Romanen giver et levende tidsbillede af København i tiden op til det
engelske bombardement og leverer en skræmmende beskrivelse af et
samfund, hvor enhver har at holde sig inden for stand og normalitet
uanset evner og drømme. Men først og sidst er det en tung fortælling
om at være anderledes i en verden, som nok vil observere, men ikke

elske det anderledes." – Jyllands-Posten
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