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Spejlmageren Nina Bolt Hent PDF Den italienske renæssance var en tid, hvor kunsten, arkitekturen og
videnskaben blomstrede, men det var også tiden, hvor Inkvisitionens kætterbål flammede. I 1590‘ernes
Venedig har kvinden Maria som noget ganske usædvanligt fået arbejde som skuespiller i en omrejsende
teatertrup. Maria bærer på en stor sorg og en hemmelighed, som ingen kender til, men hun spiller sin rolle
godt og er populær hos publikum, så teaterdirektøren er tilfreds. Bag scenen ændres forholdet mellem Maria
og hendes mandlige medspiller, der spiller rollen som Harlekin. Det udvikler sig til en blanding af magtkamp
og leg; men det er en leg som kan få store konsekvenser for dem begge. Nina Bolt er uddannet som cand.

mag. i dansk og teatervidenskab. Var derefter ansat en årrække på forskellige forlag som fagbogsredaktør. Fra
1993 til nu har hun arbejdet som forfatter og oversætter både af fiktion og nonfiktion. "Romanen er en

betagende fortælling om en række skæbner i 1590‘ernes Italien … den kombinerer Ib Michaels mystik og
glæde ved den gode historie med Perez Revertes dygtige jongleren i tid og rum med intrigens gruppe af
personer … en rig og givende bog." – Bibliotekernes lektørudtalelse "Nina Bolt er en åndfuld guide i

renæssancetidens tankeverden." – Weekendavisen Romanen er først og fremmest god, ikke mindst fordi man
får lov til at blive forvirret og usikker på sin egen dømmekraft, som når man står i Venedig og bliver forvirret

over alle spejlingerne. – Kristeligt Dagblad "Straks fra prologen anslår Nina Bolt en fin stemning.
Replikkerne er mundrette, sproget lavmælt, fuld af himmellys og morgendug … Spejlmageren er en

velgørende anderledes roman." – Berlingske Tidende
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