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Svaner bliver ikke skilt Au\u00f0ur Ava \u00d3lafsd\u00f3ttir Hent PDF Maria har været gift med Floke i 11
år, og sammen har de tvillingerne Bjørn og Bergtora på to et halvt år. Maria arbejder med at hjælpe børn fra
ulande der er blevet ofre for landminer. Floke er et matematisk geni og forsker i kaosteori. Han er Marias
drømmemand, og hun har ikke nogen mistanke om at han vil forlade hende. Men nytårsaften vælger han at

fortælle hende at han i virkeligheden er homoseksuel og vil forlade hende for at flytte sammen med sin elsker.
I kælderetagen i Maria og Flokes hus bor dværgen Perla, som gerne vil være forfatter. Hun arbejder som

psykolog og giver sig også ud for at være ghostwriter for en kendt krimiforfatter. Perla har en særlig evne til
at dukke op fra kælderen når Maria har brug for at tale med nogen, og de får efterhånden et ganske nært
forhold til hinanden. Perla har en drøm om selv at være forfatter og er netop ved at skrive en roman om en
kvinde som minder påfaldende meget om Maria. «Auður Ava Ólafsdóttir skriver fortryllende, og hendes nye

roman er en skøn, skøn fortælling om skilsmisse og overlevelse.» Henriette Bacher Lind, JYLLANDS-
POSTEN 5 stjerner «Det er en dejlig bog, poetisk, vittig, klog som dværgen i Marias kælder.» Thomas
Thurah, INFORMATION Auður Ava Ólafsdóttir er født i 1958 i Island. Hun debuterede med romanen

"Upphækkuð jörð" i 1998, har siden udgivet romanerne: "Rigning í nóvember" i 2003, "Afleggjarinn" i 2007
(på dansk: "Stiklingen", 2009) og i 2012 "Undantekningin" (på dansk: "Svaner bliver ikke skilt"). Ud over
romanerne har Auður Ava Ólafsdóttir også skrevet et bind med poesi og fire teaterstykker. Hun har modtaget
flere priser for sine romaner, både i Island og i udlandet, og været nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris.
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tale med nogen, og de får efterhånden et ganske nært forhold til
hinanden. Perla har en drøm om selv at være forfatter og er netop
ved at skrive en roman om en kvinde som minder påfaldende meget
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2009) og i 2012 "Undantekningin" (på dansk: "Svaner bliver ikke

skilt"). Ud over romanerne har Auður Ava Ólafsdóttir også skrevet et
bind med poesi og fire teaterstykker. Hun har modtaget flere priser
for sine romaner, både i Island og i udlandet, og været nomineret til
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