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Dværgkrukken Nina Bolt Hent PDF Sara arver uventet et hus på Anholt efter sin onkel. Hun rejser til den lille
ø i Kattegat med planer om at sælge, men ‘Dværgkrukken‘, som huset hedder, har sin helt egen historie, og

Sara er fascineret af øens forblæste landskab, så hun beslutter sig for at blive.

Det isolerede liv på øen får Sara til at reflektere – over kærligheden og over sit forhold til andre mennesker
generelt. Og særligt mødet med en jævnaldrende kvinde, fyrmesterens kone, vækker noget nyt og sætter skub

i hendes tanker.

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 skrevet en rislende og underholdende roman om at blive plantet om og folde sig ud i fuld
pragt ... Nina Bolt boltrer sig i landskabets, sindets og fantasiens mange muligheder for at forføre og forvirre

og får således gennemtærskede emner som moderopgør, frigørelse og kønsbevidsthed til at sprudle." –
Jylands-Posten ****

"Nina Bolts roman fanger som tidsbillede og frysende familielivs-skildring, men allermest som Anholt-
roman. Man vil derover nu, uanset årstiden." – Berlingske Tidende

"gedigen fortællekunst ... ufejlbarlig kompositionsteknik ... sikker personskildring." – Nordjyske Stiftstidende
*****

"I Dværgkrukken optræder provinsen som et blodløst stenansigt, og samtidig viser romanen spændingerne
under overfladen og de eksistentielle forløsninger hos den enkelte på en ganske vellykket måde." – Kristeligt

Dagblad

"Velskrevet, stille og sansende." – Bibliotekernes lektørudtalelse

"Mystikken breder sig mere og mere, og der er hele tiden urolige strømme under den blanke overflade og
dramatisk drive i fortællingen." – Lolland-Falsters Folketidende

"Dværgkrukken er en vellykket og spændende fortælling, hvor Nina Bolt overbeviser ved at jonglere flot
mellem begivenhederne og det lettere mytiske univers." – Litteratursiden
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