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Aske Toril Brekke Hent PDF Ib er dansk, omkring de 70 år, og bor alene i et sommerhus yderst på tangen.
Marie har arvet det tomme nabohus og efter at have været borte i en årrække, flytter hun ind. Hun er i midten
af 40’erne. Både Ib og Marie har deres grunde til at ville være alene. Men en dag mødes de tilfældigt, og de

begynder at tale sammen. De har hver deres generationserfaringer, og Ib fortæller om Danmark,
besættelsestiden og det stille provinsliv, mens Marie fortæller om Norge, velfærdsårene og ungdomsoprøret.

"Aske" er en roman om kærlighed, og om en ny begyndelse i en moden alder.

Toril Brekke (f. 1949) er en norsk forfatter, oversætter og litteraturkritiker, som især er kendt for sine
historiske romaner. Hun er uddannet typograf, debuterede som forfatter i 1976, og har siden 1982 kunnet leve
af at skrive. I begyndelsen af 1970‘erne var hun medlem af Arbeidernes kommunistparti, men hun har siden
opgivet kommunismen. Brekke har modtaget flere priser for sine bøger, hun har været leder af Den Norske

Forfatterforening og juryformand for Riksmålsforbundets litteraturpris.

 

Ib er dansk, omkring de 70 år, og bor alene i et sommerhus yderst på
tangen. Marie har arvet det tomme nabohus og efter at have været
borte i en årrække, flytter hun ind. Hun er i midten af 40’erne. Både
Ib og Marie har deres grunde til at ville være alene. Men en dag
mødes de tilfældigt, og de begynder at tale sammen. De har hver

deres generationserfaringer, og Ib fortæller om Danmark,
besættelsestiden og det stille provinsliv, mens Marie fortæller om

Norge, velfærdsårene og ungdomsoprøret.

"Aske" er en roman om kærlighed, og om en ny begyndelse i en
moden alder.

Toril Brekke (f. 1949) er en norsk forfatter, oversætter og
litteraturkritiker, som især er kendt for sine historiske romaner. Hun
er uddannet typograf, debuterede som forfatter i 1976, og har siden
1982 kunnet leve af at skrive. I begyndelsen af 1970‘erne var hun
medlem af Arbeidernes kommunistparti, men hun har siden opgivet
kommunismen. Brekke har modtaget flere priser for sine bøger, hun
har været leder af Den Norske Forfatterforening og juryformand for

Riksmålsforbundets litteraturpris.
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