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Kvinde i et århundrede Stig Dalager Hent PDF KVINDE I ET ÅRHUNDREDE er en filosofisk roman om den
tyskfødte Stuart-prinsesse Elisabeth af Bøhmen, en af Europas første kvindelige filosoffer, og hendes forhold
til den franske filosof René Descartes. I deres indbyrdes forhold og udveksling med hinanden bliver flere af
de idéer og tanker sat på ord, som helt frem til i dag præger vores forestillinger om, hvem vi er. Forholdet er i

romanen både præget af venskabelige og erotiske følelser.

KVINDE I ET ÅRHUNDREDE er også med udgangspunkt i en fascinerende kvindeskæbne en rejse tilbage
til det barokkens 1600-tal, hvor det moderne Europa under dramatiske veer bliver født gennem en svimlende
ny erkendelse af universets uendelighed og tankens mulighed for i frihed at forstå både naturen og det enkelte
menneskes indre liv. Placeret i det fri Holland og via sin slægts skæbnesvangre rolle både i Trediveårskrigen
og Den engelske borgerkrig er Elisabeth, fra hun er helt ung, en lidenskabelig medspiller i tidens drama.

Heraf følger både hendes originale tanker om den fri viljes og lidenskabernes betydning, men også romanens
fortællinger om faderen og moderen, ”Vinter-kongen og dronningen” af Bøhmen, og hendes brødres og

onklen, den engelske kong Charles 1. dramatiske historier.

For de mange læsere, der har haft glæde af Dalagers Det blå lys om Marie Curie, vil KVINDE I ET
ÅRHUNDREDE give en ny og anderledes læseoplevelse.
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