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Kvartetten Adda Lykkeboe Hent PDF Den unge billedkunstner, Dora, gifter sig med den langt ældre Poul, der
giver hende al den frihed, hun som kunstner har behov for. Hendes elsker, Markus, vil binde hende tæt til sig.
Han forstår ikke hendes krav om uafhængighed, forstår ikke hendes forhold til Poul og er jaloux på ham.
Markus må gifte sig, da han får at vide, at han venter barn med en veninde, og forholdet til Dora bliver

yderligere kompliceret.

Kvartetten er en selvstændig fortsættelse af Dora, der udkom i 2011. Hendes lejlighedsvise konfrontationer
med ærkeenglen Gabriel, der egentlig er død, men har det med at manifestere sig, når det passer ham, finder
stadig sted og bringer stadig stor forstyrrelse i hendes liv. Hendes nære ven, Sariel, er uden hendes vidende
også en tidligere ærkeengel. Han elsker hende hemmeligt og høvisk og er til stor hjælp for hende, da hun slår

igennem som kunstner.

Kunst og kærlighed er undertiden besværlige størrelser, især når det er en kvindelig kunstner, der insisterer
både på frihed og kærlighed.

 

Den unge billedkunstner, Dora, gifter sig med den langt ældre Poul,
der giver hende al den frihed, hun som kunstner har behov for.

Hendes elsker, Markus, vil binde hende tæt til sig. Han forstår ikke
hendes krav om uafhængighed, forstår ikke hendes forhold til Poul
og er jaloux på ham. Markus må gifte sig, da han får at vide, at han
venter barn med en veninde, og forholdet til Dora bliver yderligere

kompliceret.

Kvartetten er en selvstændig fortsættelse af Dora, der udkom i 2011.
Hendes lejlighedsvise konfrontationer med ærkeenglen Gabriel, der
egentlig er død, men har det med at manifestere sig, når det passer

ham, finder stadig sted og bringer stadig stor forstyrrelse i hendes liv.
Hendes nære ven, Sariel, er uden hendes vidende også en tidligere
ærkeengel. Han elsker hende hemmeligt og høvisk og er til stor

hjælp for hende, da hun slår igennem som kunstner.

Kunst og kærlighed er undertiden besværlige størrelser, især når det
er en kvindelig kunstner, der insisterer både på frihed og kærlighed.
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