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Væv Lone Mikkelsen Hent PDF Med udgangspunkt i en nutidig historie, åbner Lone Mikkelsen for den
fantastiske fortælling om væversken, der kommer til Tournai for at søge arbejde på en ny bestilling, som

værkstedet har modtaget. Væverne er ikke blot kendt for deres fortryllende arbejde, men også for deres evner
som historiefortællere, og imens de skiftes til at fortælle, når de arbejder, åbner der sig blandt andet en ny og

gribende historie om den nye væverske og hendes dramatiske rejse.

Den danske forfatter Lone Mikkelsen (f. 1954) er oprindeligt uddannet i musikvidenskab og dansk ved
Aarhus Universitet, men kærligheden til Italien førte efterfølgende til en halv bachelor i italiensk ved

Københavns Universitet; og netop denne kærlighed er ofte centrum for hendes romaner. Lone Mikkelsen
debuterede i 1998 med romanen "Solo for Cecilia", og siden da har hun blandt andet udgivet de tre historiske

romaner "Vis mig en engel" (2001), "Væv" (2002) og "Bernardos skrin" (2005).
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