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Sidsel Birgitte Livbjerg Hent PDF Året er 1970 og danske Sidsel er flyttet med sin mand Michael og parrets
fælles barn til Brasilien. Her arbejder hun som reklametegner, og trives godt i det ny land, indtil hun møder
Diego. De indleder en affære, selv om hun er gift, og han er involveret med den jaloux Diana. Diego bliver

ved med at se begge kvinder, og efterhånden udvikler det sig til et bizart trekantsdrama, hvor Diegos
afvisning og tydelige utroskab nærmest virker seksuelt ophidsende på Sidsel, samtidig med at det gør hende

dybt ulykkelig. Derimod stiger Dianas vrede til den en dag når dødbringende højder...

Birgitte Livbjerg (f.1940) er en dansk romanforfatter, digter, dukkeføre, scenograf og teaterinstruktør. Hun
blev født på Frederiksberg og voksede op i Kgs. Lyngby nord for København. Hun har gået på både

Kunsthåndværkerskolen og Kunstakademiet i Paris, og har en uddannelse som scenograf og instruktør fra
Statens Scenekunstskole (tidl. Statens Teaterskole). Hendes engagement i dansk teaterliv er meget unikt, da
hun i flere år arbejdede som dukkeføre ved børneteateret Det Lille Teater i København. Birgitte Livbjerg

debuterede som digter i 1978 og som romanforfatter i 1983.

Birgitte Livbjerg har modtaget adskillige arbejds- og rejselegater fra Statens Kunstfond i løbet af sin karriere.

 

Året er 1970 og danske Sidsel er flyttet med sin mand Michael og
parrets fælles barn til Brasilien. Her arbejder hun som reklametegner,
og trives godt i det ny land, indtil hun møder Diego. De indleder en
affære, selv om hun er gift, og han er involveret med den jaloux
Diana. Diego bliver ved med at se begge kvinder, og efterhånden

udvikler det sig til et bizart trekantsdrama, hvor Diegos afvisning og
tydelige utroskab nærmest virker seksuelt ophidsende på Sidsel,

samtidig med at det gør hende dybt ulykkelig. Derimod stiger Dianas
vrede til den en dag når dødbringende højder...

Birgitte Livbjerg (f.1940) er en dansk romanforfatter, digter,
dukkeføre, scenograf og teaterinstruktør. Hun blev født på

Frederiksberg og voksede op i Kgs. Lyngby nord for København.
Hun har gået på både Kunsthåndværkerskolen og Kunstakademiet i
Paris, og har en uddannelse som scenograf og instruktør fra Statens
Scenekunstskole (tidl. Statens Teaterskole). Hendes engagement i
dansk teaterliv er meget unikt, da hun i flere år arbejdede som

dukkeføre ved børneteateret Det Lille Teater i København. Birgitte
Livbjerg debuterede som digter i 1978 og som romanforfatter i 1983.

Birgitte Livbjerg har modtaget adskillige arbejds- og rejselegater fra
Statens Kunstfond i løbet af sin karriere.
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