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Himmelfotografen Aase Schmidt Hent PDF En lille ø i Kattegat. Kun tre ugentlige afgange til fastlandet, et
pensionat og en fyrmesterenke, der sørgede for mad. For de nyforelskede, Karin og Kjeld, var denne øde ø

ideel til en romantisk sommers fordybelse i hinanden.
Tyve år efter vender ægteparret Karin og Kjeld tilbage til øen. Han vil arbejde på den roman, han hele sit liv

har drømt om at skrive, og hun vil støtte hans drøm.
Dengang fik opholdet en mærkelig drejning på grund af fyrmesterenkens datter, krøblingen Martine, som
fulgte de nyforelskede meget tæt, næsten for tæt. Martine lever stadig på øen, nu alene, og Karin opdager

langsomt, at hendes opfattelse af, hvad der skete på øen for tyve år siden, er voldsomt forkert.
HIMMELFOTOGRAFEN er en roman om indsigter fra fortiden, der kan ommøblere hele tilværelsen.

Aase Schmidt (f. 1935), dansk forfatter. Har i mange år arbejdet som journalist, før hun vendte sin
opmærksomhed mod teaterverdenen. Schmidt fik sin litterære debut med romanen "Havfrue på glasskår" i

1990, og efterfølgende har hun udgivet bøger for både børn og voksne.
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pensionat og en fyrmesterenke, der sørgede for mad. For de

nyforelskede, Karin og Kjeld, var denne øde ø ideel til en romantisk
sommers fordybelse i hinanden.

Tyve år efter vender ægteparret Karin og Kjeld tilbage til øen. Han
vil arbejde på den roman, han hele sit liv har drømt om at skrive, og

hun vil støtte hans drøm.
Dengang fik opholdet en mærkelig drejning på grund af
fyrmesterenkens datter, krøblingen Martine, som fulgte de

nyforelskede meget tæt, næsten for tæt. Martine lever stadig på øen,
nu alene, og Karin opdager langsomt, at hendes opfattelse af, hvad

der skete på øen for tyve år siden, er voldsomt forkert.
HIMMELFOTOGRAFEN er en roman om indsigter fra fortiden, der

kan ommøblere hele tilværelsen.

Aase Schmidt (f. 1935), dansk forfatter. Har i mange år arbejdet som
journalist, før hun vendte sin opmærksomhed mod teaterverdenen.
Schmidt fik sin litterære debut med romanen "Havfrue på glasskår" i

1990, og efterfølgende har hun udgivet bøger for både børn og
voksne.
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