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Bogen om kærlighed Karin Michaëlis Hent PDF En dramatisk og lidenskabelig kærlighedshistorie udspiller
sig i "Bogen om kærlighed" mellem to, som lever i fast overbevisning om deres absolutte kærlighed. Men
fundamentet begynder at krakelere og smuldre væk under deres fødder, da ulykkelige begivenheder banker

på…

I "Bogen om kærlighed" dekonstruerer forfatteren Karin Michaëlis forestillingen om den eneste ene ægte
kærlighed og viser parforholdets skyggesider i en tid, hvor tvivlen på samlivet ansås for kontroversielt.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Karin Michaëlis (1872-1950) var en af sin tids bedst kendte danske forfattere nationalt såvel som
internationalt. Igennem hele sit forfatterskab kredser hun tematisk om kvindeundertrykkelse og pigers og

kvinders psykologi og seksualitet. Som ung rejste hun til København, hvor hun kom ind i det litterære miljø
omkring Georg Brandes. Under besættelsen måtte Karin Michaëlis bosætte sig i USA på grund af sin

mangeårige indsats for tyske forfattere på flugt fra nazismen, heriblandt Bertolt Brecht.
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