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At få form Anne Marie Ejrnæs Hent PDF At få form består af fire smukke, bevægende og kloge fortællinger
fra forskellige tidsaldre. "CC og snusfornuften" handler om Camille Claudel og Auguste Rodin, "Sabina og
forsmåelsen" om Sabina Spielrein og C.G. Jung, "Hun og prøverne" om en ung gymnasieelev og hendes lærer
og "Héloïse og Parakleten" om Abélard og Héloïse. Alle fire fortællinger udforsker relationen mellem en

yngre kvinde og en ældre mand med det at lære, elske og miste som fælles temaer.

"INTENST: Storladne kvindeskikkelser i ny bog fra Anne Marie Ejrnæs. Det er nogle storladne
kvindeskikkelser, Anne Marie Ejrnæs har valgt som midterfigurer i sine intense beretninger om sammenstødet

mellem lidenskab og samfundsmæssig norm. Det må næsten undre, at de til trods for deres ukuelige
egensindighed så ubetinget underkaster sig nogle mænd, der viser sig som en samling pjok, der langt fra er

kvindernes lidenskab værd."

Knud Bjarne Gjesing, Fyens Stiftstidende

"Fire godbidder for nogle, svære, næsten uoverkommelige mundfulde for andre."

Annelise Vestergaard, Jyllands-Posten

"Det er fire markante kvindeskæbner, Anne Marie Ejrnæs har valgt at beskrive. Og meget af stoffets kraft
ligger simpelthen gemt i historiens egne skatkister, lige til at hente frem og bestøve. Alligevel ligger styrken i

disse fortællinger mere i nuancen end i det udfoldede liv, mere i den ihærdige vilje til at dykke ned i og
fastholde den indre monolog, som var det sproget selv, der kunne gøre sjælens arbejde - end i en egentlig

eksistentiel forståelse. Så forholdet mellem mand og kvinde, lærer og elev er vel ikke blevet bedre, blot mere
facetteret belyst i disse fire fortællinger.

Liselotte Wiemer, Weekendavisen
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