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Porcelænskvinden Annegret Friedrichsen Hent PDF ”Porcelænskvinden” af Annegret Friedrichsen udkom i
2012 og fik en fin modtagelse som gotisk fortælling om en kvindes møde med skikkelser fra romantikkens
tidsalder. Fra foråret 2015 fås ”Porcelænskvinden” også som e-bogsudgave udgivet af DreamLitt. Om bogen:
En sen eftermiddag den 30. april 1991 går Marthe sin daglige rengøringsrunde på Kunstindustrimuseet i

Bredgade. Efter lukketid nyder hun at være alene i museets samlinger, kun omgivet af møbler, gobeliner, glas
og porcelæn. Men denne dag møder hun en desperat ung kvinde, en lille pige og en uhyggelig sanger, som
vækker fortrængte tab og navnløs sorg til live. De grænseoverskridende skikkelser fra fortiden sætter Marthe
under stigende pres, og krisen kulminerer i et dramatisk opgør. ”Porcelænskvinden” er en fantastisk fortælling
om skæbnemøder på tværs af alder og århundreder, som udspiller sig på Kunstindustrimuseet (Designmuseum

Danmark) i København – med glimt fra 1820’ernes Flensborg. ”Porcelænskvinden” er på samme tid en
psykologisk spøgelseshistorie, en smukt fortalt rejse ind i et skrøbeligt sind – og et lille intenst kammerspil
om kærlighedens forgængelighed og evighed. Anmelderne skrev: ” … en medrivende og raffineret historie …
Annegret Friedrichsen skriver et smukt sprog, som veksler mellem handlingens nutid og det tidlige 1800-tals
litterære udtryk … ” Viggo Böhrnsen-Jensen, Flensborg Avis-kronik ” … denne lille, fine debutroman, som

samtidig vidner om sproglig sikkerhed …” Maria Guldager Rasmussen, Litteratursiden.dk, Dagens
Anbefaling i jan. 2013 ” … En fin og velskrevet lille roman ...” Gyseren.dk ”Bogen er en kortroman, og den

formår indenfor dette format at drage sin læser ind i en dramatisk psykologisk historie." Rikke Bruun,
DanskBiblioteksCentral/DBC Om forfatteren: Annegret Friedrichsen, ph.d. og magister i litteraturvidenskab,
har skrevet litterære artikler og udgivet litterære antologier som ”Engleskrift” og ”Lys over Linnemann”. Hun

har tidligere skrevet tre børnebøger. ”Porcelænskvinden” er hendes skønlitterære debut for voksne.
www.annegretfriedrichsen.dk
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desperat ung kvinde, en lille pige og en uhyggelig sanger, som
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