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Kærligheden er en blå fugl Rie Osted Hent PDF Forlaget skriver: Den 38-årige journalist Nanna har som
andre af 1970'ernes kvinder gennemgået udviklingen fra artig skolepige til moderne, selvstændig kvinde. Da
hun møder Martin, skulle hendes tilværelse være næsten fuldkommen. Men noget halter. Og hvor frigjort er

hun egentlig?

PRESSEN SKREV
"Hun er trådt ind i dansk nutidig litteratur med et fast og sikkert skridt . hun kan se og beskrive det, hun så,

og hun kan få sine læsere til at spærre de søvnige øjne op .".
- Hans Jørgen Lembourn, Aktuelt

" .en debut, man lægger mærke til: den er overalt skrevet levende og engageret og med flair for rammende
detaljer om samtaler og samlivsformer i det intellektuelle København".

- Vibeke Blaksteen, Kristeligt Dagblad

"Rie Osted hudfletter sine 'ofre' med stilfærdig sarkasme og selvironi. Hun jamrer ikke. Hun er en
menneskeven. Derfor er der også en atmosfære af lys, glæde og fremtidstro over hendes nutidshistorie om

mennesker i dagens Danmark."
- Annagrethe Skov, Frederiksborg Amts Avis.
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