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Ukendt herre i landskab Nina Bolt Hent PDF "Ukendt herre i landskab" er en samling fortællinger der
undersøger lidenskaben og de mange måder, den kan komme til udtryk på. Fortællingerne foregår på

forskellige tider og forskellige steder, men har det til fælles, at de, gennem beskrivelsen af de mandlige og
midaldrende hovedpersoner, går i kødet på mødet med det ukendte.

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.

"Nina Bolt er en habil ordkunstner, der formår at beskrive såvel det golde og kolde, som det frodigt surreelt
drømmeagtige. – Bibliotekernes lektørudtalelse

"De fortællinger, Nina Bolt her serverer for os i smuk sproglig form og med behersket udenomsfyld, er så
forrygende og bizarre, at hun trods det hverdagslige præg, der er over dem, må have hentet en vis del af

ingredienserne til anretningen i sfærer, vi ikke alle har adgang til … Hvad enten det nu er mænd eller kvinder,
Nina Bolt spidder, gør hun det meget, meget morsomt. Med Pokeransigt. – Jyllands-Posten

"Man kommer vidt omkring på jordkloden og møder mange former for besættelse og lidenskab. Gad vide af
hvilket ting Nina Bolt er besat. At fortælle gode historier må være én af dem." – BT
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