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Den lukkede bog Jette A. Kaarsbøl Hent PDF "Året er 1875. Den 21-årige Frederikke Leuenbech lever en
søvngængeragtig og overbeskyttet tilværelse, der dog ophører brat, da hun løber ind i den idealistiske og

charmerende fødselslæge Frederik Faber.

I kredsen omkring ham optræder fl ere af Det Moderne Gennembruds markante personligheder – J.P.
Jacobsen, P.S. Krøyer, Herman Bang og ikke mindst Georg Brandes, og Frederikke indleder et tilsyneladende

misundelsesværdigt liv i frihed, selskabelighed og økonomisk uafhængighed.

Men under den nydelige overflade lurer hemmelighederne og de skjulte længsler – og de presser
hovedpersonen ud i nogle valg, der får afgørende konsekvenser for hendes omgivelser – og i sidste ende for

hende selv.

DEN LUKKEDE BOG handler om uforløst kærlighed, om mål og midler, idealisme og fejhed. Men først og
fremmest er det en fængslende historie om at magte livet.

Jette A. Kaarsbøls debutroman Den lukkede bog blev hurtigt en bestseller og vandt også boghandlerne
Gyldne Laurbær i 2004.

Bogen er indlæst af Grete Tulinius. Hun er uddannet fra Statens Teaterskole og cand.scient i biologi. Grete
Tulinius mestrer at tegne

karakterer med sin stemme uden at dramatisere oplæsningen. Hun er således en af Danmarks mest populære
indlæsere og speakere, der lægger stemme til store romaner som Ida Jessens Hvium Romanerne og BBCs

fantastiske udsendelser om Stillehavets tropiske eventyr.

Anmelderne skrev om Den lukkede bog:

""...en særdeles velfortalt historisk roman om kærlighed i det moderne gennembruds tid.""
- Lars Handesten, Berlingske Tidende

""... sanselig, livlig, indtagende (...) bragende flot og meget underholdende."" ******
- Birgitte Bartholdy, ALT for damerne

""...et bredt funderet, levende og fascinerende billede af 1870'ernes 'moderne gennembrud'.""
- Knud Bjarne Gjesing, Fyens Stiftstidende

""Allerede fra første side er læseren indfanget af Den lukkede bog (...) en stor og moderne roman.""
- Marie Tetzlaff, Politiken
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"Året er 1875. Den 21-årige Frederikke Leuenbech lever en
søvngængeragtig og overbeskyttet tilværelse, der dog ophører brat,
da hun løber ind i den idealistiske og charmerende fødselslæge

Frederik Faber.

I kredsen omkring ham optræder fl ere af Det Moderne
Gennembruds markante personligheder – J.P. Jacobsen, P.S. Krøyer,
Herman Bang og ikke mindst Georg Brandes, og Frederikke indleder
et tilsyneladende misundelsesværdigt liv i frihed, selskabelighed og

økonomisk uafhængighed.



Men under den nydelige overflade lurer hemmelighederne og de
skjulte længsler – og de presser hovedpersonen ud i nogle valg, der
får afgørende konsekvenser for hendes omgivelser – og i sidste ende

for hende selv.

DEN LUKKEDE BOG handler om uforløst kærlighed, om mål og
midler, idealisme og fejhed. Men først og fremmest er det en

fængslende historie om at magte livet.

Jette A. Kaarsbøls debutroman Den lukkede bog blev hurtigt en
bestseller og vandt også boghandlerne Gyldne Laurbær i 2004.

Bogen er indlæst af Grete Tulinius. Hun er uddannet fra Statens
Teaterskole og cand.scient i biologi. Grete Tulinius mestrer at tegne
karakterer med sin stemme uden at dramatisere oplæsningen. Hun er
således en af Danmarks mest populære indlæsere og speakere, der
lægger stemme til store romaner som Ida Jessens Hvium Romanerne
og BBCs fantastiske udsendelser om Stillehavets tropiske eventyr.

Anmelderne skrev om Den lukkede bog:

""...en særdeles velfortalt historisk roman om kærlighed i det
moderne gennembruds tid.""

- Lars Handesten, Berlingske Tidende

""... sanselig, livlig, indtagende (...) bragende flot og meget
underholdende."" ******

- Birgitte Bartholdy, ALT for damerne

""...et bredt funderet, levende og fascinerende billede af 1870'ernes
'moderne gennembrud'.""

- Knud Bjarne Gjesing, Fyens Stiftstidende

""Allerede fra første side er læseren indfanget af Den lukkede bog
(...) en stor og moderne roman.""

- Marie Tetzlaff, Politiken
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