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Karitas uden titel Kristín Marja Baldursdóttir Hent PDF "Karitas uden titel er en dramatisk skæbneberetning
om en ung islandsk kvinde i begyndelsen af 1900-tallet. Karitas Jonsdottir vokser op i en stor faderløs

søskendeflok.

Deres mor er fast besluttet på, at de alle skal have en uddannelse, og de må slide i det. Karitas får en mand,
som sætter hende ud på en gård i ødemarken, mens han sejler rundt på de syv have. Selvom han vel er

nærmest drømmen om en mand, så bliver hendes liv ikke en drøm
om et kvindeliv.

Men Karitas har mange talenter, og hun drømmer om en anden slags tilværelse. Ved et tilfælde møder hun en
usædvanlig kvinde med et staffeli, og fra da af bliver to af tilværelsens stærkeste kræfter, kunsten og

kærligheden, i stadig højere grad omdrejningspunktet i hendes liv.

En roman om drømme og længsler, om uventet lykke, ubærlig sorg og store lidenskaber.

Nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris.

KRISTÍN MARJA BALDURSDÓTTIR (f. 1949) er journalist og forfatter, bosat i Reykjavik. Karitas uden
titel var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris 2005.

Lydbogen er indlæst af MARIA STOKHOLM. Hun er skuespiller og har medvirket i film som Klinkevals og
tv-serier som Klovn og Rejseholdet. Maria Stockholm læser Kristín Marja Baldursdóttirs Karitas uden titel

med en smuk, spændingsfyldt og nærværende stemme."

 

"Karitas uden titel er en dramatisk skæbneberetning om en ung
islandsk kvinde i begyndelsen af 1900-tallet. Karitas Jonsdottir

vokser op i en stor faderløs søskendeflok.

Deres mor er fast besluttet på, at de alle skal have en uddannelse, og
de må slide i det. Karitas får en mand, som sætter hende ud på en

gård i ødemarken, mens han sejler rundt på de syv have. Selvom han
vel er nærmest drømmen om en mand, så bliver hendes liv ikke en

drøm
om et kvindeliv.

Men Karitas har mange talenter, og hun drømmer om en anden slags
tilværelse. Ved et tilfælde møder hun en usædvanlig kvinde med et
staffeli, og fra da af bliver to af tilværelsens stærkeste kræfter,

kunsten og kærligheden, i stadig højere grad omdrejningspunktet i
hendes liv.

En roman om drømme og længsler, om uventet lykke, ubærlig sorg
og store lidenskaber.

Nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris.



KRISTÍN MARJA BALDURSDÓTTIR (f. 1949) er journalist og
forfatter, bosat i Reykjavik. Karitas uden titel var nomineret til

Nordisk Råds Litteraturpris 2005.

Lydbogen er indlæst af MARIA STOKHOLM. Hun er skuespiller og
har medvirket i film som Klinkevals og tv-serier som Klovn og
Rejseholdet. Maria Stockholm læser Kristín Marja Baldursdóttirs
Karitas uden titel med en smuk, spændingsfyldt og nærværende

stemme."
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