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Den nøgne mur Aase Schmidt Hent PDF Efter et halvt århundrede rejser Thea tilbage til sin ungdoms Paris og
får husly i en ejendom pakket ind i stilladser og slør. I dagtimerne opsøger hun steder, hun engang kendte, og

genfinder sig selv som nysgerrig ung student i halvtredsernes Paris, sårbar, men fuld af mod på at møde
verden.

Under Theas oplevelser i storbyen ligger tanker om den demente mor derhjemme og erindringen om en
barndom på landet.

DEN NØGNE MUR er en roman om at forsone sig med sin alder og sit levede liv.

Aase Schmidt (f. 1935), dansk forfatter. Har i mange år arbejdet som journalist, før hun vendte sin
opmærksomhed mod teaterverdenen. Schmidt fik sin litterære debut med romanen "Havfrue på glasskår" i

1990, og efterfølgende har hun udgivet bøger for både børn og voksne.

"Et håndfast symbol. Romanen kan lyde sort, men den rummer i al sin nøgternhed også en slags befriende
klarhed. Den gør indtryk.", May Schack i Politiken 08.09 2007.

"En lille bog at blive klogere af." Sarah Bøgh Thyssen, Dagbladenes Bureau 06.09.2007.
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