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Marie Pust Aase Schmidt Hent PDF MARIE PUST er en roman om at rejse. Op mod polarcirklen, til Islands
yderste, nøgne landskaber, og bagud i livet, ind i de ubevidste mønstre og slørede drømme, der spærrer for

vejen til den tredje alder.

MARIE PUST fortæller historien om en kvinde, der beslutsomt rejser ud for at møde verden og sig selv.

""Marie Pust" danner sammen med Aase Schmidts tidligere romaner "Havfrue på glasskår" og "Anna
Oceania" - selv om der er tale om tre selvstændige bøger - en form for enhed, som tegner fine billeder af

kvindeliv i udvikling. " Annelise Vestergaard, Jyllands-Posten 03.12.1996

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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