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På den anden side Vibeke Marx Hent PDF I en tid hvor Berlinmuren stadig deler både Tyskland og
mennesker, tager en dansk familie på ferie til Berlin for at opleve den tyske deling og redde et presset

ægteskab. Samtidig følges "på den anden side" af muren en østtysk familie og deres daglige kamp for at få
parforholdet til at fungere. Romanen beskriver de fysiske og følelsesmæssige mure, vi mennesker er omringet

af, og undersøger, hvad der sker, når det, vi troede var så stabilt, pludselig falder sammen. Vibeke Marx
(f.1948) er en helt central stemme i den danske samtidslitteratur, når det kommer til at skildre de mennesker,

der lever på samfundets bund. Hun brød for alvor igennem som skønlitterær forfatter i 1990 med
ungdomsromanen Held og lykke Robinson, der vandt en nordisk ungdomsbogskonkurrence. Hun bevæger sig
inden for flere forskellige genre, og hendes forfatterskab tæller romaner og noveller til både børn, unge og
voksne. Fælles for alle hendes bøger er et stort socialt engagement, der gør hende til én af den moderne,
danske litteraturs stærkeste samtidskritiske stemmer. "Vibeke Marx tør utrolig meget i sin hudnære
beskrivelse af personlige konflikter i en ambitiøs fortælleteknik og i en umoderne understregning af
pligtfølelsen stillet hårdt over for tilbøjeligheden i en fristende omskiftelig verden." - Niels Houkjær,

Berlingske Tidende.

 

I en tid hvor Berlinmuren stadig deler både Tyskland og mennesker,
tager en dansk familie på ferie til Berlin for at opleve den tyske

deling og redde et presset ægteskab. Samtidig følges "på den anden
side" af muren en østtysk familie og deres daglige kamp for at få
parforholdet til at fungere. Romanen beskriver de fysiske og

følelsesmæssige mure, vi mennesker er omringet af, og undersøger,
hvad der sker, når det, vi troede var så stabilt, pludselig falder
sammen. Vibeke Marx (f.1948) er en helt central stemme i den

danske samtidslitteratur, når det kommer til at skildre de mennesker,
der lever på samfundets bund. Hun brød for alvor igennem som
skønlitterær forfatter i 1990 med ungdomsromanen Held og lykke
Robinson, der vandt en nordisk ungdomsbogskonkurrence. Hun

bevæger sig inden for flere forskellige genre, og hendes forfatterskab



tæller romaner og noveller til både børn, unge og voksne. Fælles for
alle hendes bøger er et stort socialt engagement, der gør hende til én
af den moderne, danske litteraturs stærkeste samtidskritiske stemmer.

"Vibeke Marx tør utrolig meget i sin hudnære beskrivelse af
personlige konflikter i en ambitiøs fortælleteknik og i en umoderne
understregning af pligtfølelsen stillet hårdt over for tilbøjeligheden i

en fristende omskiftelig verden." - Niels Houkjær, Berlingske
Tidende.
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