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Leve sit liv Grete Povlsen Hent PDF Helle og Nina, to barndomsveninder fra Vesterbro, støder ind i hinanden,
og her konfronteres de med deres livsvalg. Helle er blevet kunstner, verdenskvinde og ejer af en faldefærdig

Strandvejsvilla. Nina er ikke kommet videre fra sin småborgerlige opvækst og bor stadig på Sønder
Boulevard – fanget i et depressivt og håbløst univers og bange for forandringer.

På finurlig vis skriver Grete Povlsen en roman om det uundgåelige: Hvordan vores valg i livet former vores
virkelighed. De to veninder mødes i velkendt ømhed, men må se denne sandhed i øjnene.

Grete Anna Povlsen (1915-1996) debuterede med romanen Trojka i 1964 og modtog allerede året efter den
første af en stribe anerkendelser for sit arbejde som "Forfatterne Harald Kiddes og Astrid Ehrencron-Kiddes
Legat". Fra 1981 og til sin død modtog hun Statens Kunstfonds livslange ydelse. I 1985 udgav hun romanen
Ingeborg, der blev bogen bag tv-serien "To som elsker hinanden" – om Ingeborg og Viggo Stuckenbergs

tragiske kærlighedshistorie.

 

Helle og Nina, to barndomsveninder fra Vesterbro, støder ind i
hinanden, og her konfronteres de med deres livsvalg. Helle er blevet
kunstner, verdenskvinde og ejer af en faldefærdig Strandvejsvilla.
Nina er ikke kommet videre fra sin småborgerlige opvækst og bor
stadig på Sønder Boulevard – fanget i et depressivt og håbløst

univers og bange for forandringer.

På finurlig vis skriver Grete Povlsen en roman om det uundgåelige:
Hvordan vores valg i livet former vores virkelighed. De to veninder

mødes i velkendt ømhed, men må se denne sandhed i øjnene.

Grete Anna Povlsen (1915-1996) debuterede med romanen Trojka i
1964 og modtog allerede året efter den første af en stribe

anerkendelser for sit arbejde som "Forfatterne Harald Kiddes og
Astrid Ehrencron-Kiddes Legat". Fra 1981 og til sin død modtog hun
Statens Kunstfonds livslange ydelse. I 1985 udgav hun romanen
Ingeborg, der blev bogen bag tv-serien "To som elsker hinanden" –
om Ingeborg og Viggo Stuckenbergs tragiske kærlighedshistorie.
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