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Elsie Lindtner Karin Michaëlis Hent PDF Elsie Lindtner er nået på den anden side af en personlig krise, efter
hun i 40-års alderen brød ud af sit ægteskab og burede sig inde i en klostertilværelse for i breve og dagbøger
at reflektere over overgangsårene. En tid, hvor hendes behov for mænds begærende blikke og frygten for sin
egen krops ælde udvikler sig til en besættelse. Krisen er nu ovre, og langsomt erkender hun sit egt vanvid.

Karin Michaëlis‘ "Elsie Lindtner" følger efter romanen "Den farlige alder" og nærstuderer kvinders psykologi
og seksualitet i lyset af overgangsalderen.

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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