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Ulvetimen Nina Bolt Hent PDF Alice og Linda var bedste veninder i gymnasiet i midten af 1980‘erne, men
de har ikke set hinanden siden. Nu er Alice læge, enke og mor til datteren Rose, mens Linda er journalist og
har levet en udpræget single- og freelancetilværelse. Linda er flyttet tilbage til København, og en dag dukker

hun op i Alices lægekonsultation med søvnproblemer.

‘Ulvetimen‘ er den tid sidst på natten, hvor man vågner, og tankerne begynder at køre i ring. Det kan også
være et billede på en tid, hvor man står ved en korsvej og må træffe et valg. Det gælder for både Linda og
Alice, og mens de to kvinder langsomt genoptager det gamle venskab, må de begge konfrontere fortiden og

se deres fremtid i øjnene.

Nina Bolt er uddannet som cand. mag. i dansk og teatervidenskab. Var derefter ansat en årrække på
forskellige forlag som fagbogsredaktør. Fra 1993 til nu har hun arbejdet som forfatter og oversætter både af

fiktion og nonfiktion.

Hun har boet i København indtil 1997, hvor hun flyttede til Sydsjælland.

"Nina Bolt forstår at konstruere en historie, samtidig med at hun får sagt en del om venskab og ægteskab,
bånd og bindinger som både forbandelse og nødvendighed." – Politiken

"Nina Bolt har lagt sit stof til rette på en overordentlig virkningsfuld måde, idet mange af situationerne først
skildres med den ene parts øjne og derefter med den anden parts, og det stiller læseren over for de to

sandhedssøgende kvinders dilemma. Og bag de to veninders øde og tomhed toner så frem varm kvindelighed
og charme af kød og blod." – Nordjyske Stiftstidende

"Nina Bolt har skrevet en særdeles god roman om to meget forskellige kvinder. Historien flyder, og såvel
handling som persontegning er yderst troværdig. Man føler som læser, at man kommer til at kende de to
kvinder – også deres mere skjulte sider … Nina Bolt skriver rigtigt godt med stor psykologisk indsigt og

forståelse for menneskesindets kompleksitet." – Litteratursiden

"Nina Bolt skriver ubesværet og underholdende … der er både suspense og kød på dialogerne." – Information
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