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Vovestykker Camilla Lindemann Hent PDF 60-årige Alexandra Winther er en succesfuld chefredaktør for et
stort dameblad. Hun er rapkæftet og i visse kredse forhadt. Internt i bladkoncernen mener den unge mandlige
topchef, at hun er for skrap - og for gammel. I en branche med faldende oplagstal må hun kæmpe for sit job.

Erfaring er ikke en fordel i den verden..
Birgitte Krogh er jævnaldrende. Hun er en omsorgsfuld sygeplejerske på et hospice og gift med sin

ungdomskæreste, stjernekokken Adam, som hun har en voksen datter med. Ægteskabet er trygt, men nedslidt,
og da Birgitte opdager, at Adam (igen?) er utro, tager hun affære. Tilsyneladende har Alexandra og Birgitte

ikke meget til fælles, for Alexandra er barnløs, single og med flere ægteskaber bag sig. Men da de tilfældigvis
mødes i Oman får det store konsekvenser for dem begge. Vovestykker er en roman om alder, karriere,

kærlighed, vemod, lidenskab og sex, fortalt med krads humor og indsigt iblandet mediesatire. Men det er
også en bog om kvinder, som vover noget og som insisterer på, at der et (spændende) liv efter de 60.

Camilla Lindemann er født i 1949 og uddannet journalist. I godt 25 år var hun chefredaktør for
Månedsmagasinet IN, ugebladet Femina samt magasinet Psykologi, som hun selv udviklede. Hun har udgivet
bogen "Heksehyl", samtaler om magt og kærlighed, sammen med tidligere politidirektør Hanne Bech Hansen
samt samtalebogen: "Heldigvis begik jeg ikke de samme fejl som min mor, jeg gjorde nogle andre" med sin

datter Caroline Lindemann. "Vovestykker" er hendes første roman.
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