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Hold fastere omkring mig Eva Sloth Carlsen Hent PDF En moden, kvindelig forfatter, der lever i et lykkeligt
og harmonisk ægteskab, forelsker sig voldsomt i en anden mand. Den nye kærlighed er som en besættelse. Er
det skæbnen, der spiller ind? Og kan man elske to mænd? Historien om dette trekantsdrama ender ikke, som
den slags plejer, og selvom forholdet bliver kortvarigt, får det følger, der rækker langt ind i fremtiden. Eva
Sloth Carlsen (1925-2009) var magisterkonferens i Almindelig og Sammenlignende Litteratur og underviste
gennem mange år i dansk og fransk på Aurehøj Gymnasium. Hun havde en novelle i Politiken allerede i
1947, men der gik mange år, før hun egentlig debuterede som skønlitterær forfatter. I 1962 udgav hun "De

litterære genrer" efterfulgt af to andre faglitterære bøger, og i 1983 kom så digtsamlingen "Kvindeliv – samliv
– menneskeliv".
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