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Oversvømmelsen Nina Bolt Hent PDF Hanna flytter sammen med sin 12-årige datter, Simone, til
Nordsjælland, hvor Hanna skal foretage nogle miljøbiologiske undersøgelser.

De lejer et hus i nærheden af en sø, men efter et voldsomt uvejr går søen over sine bredder, mange huse bliver
oversvømmet, og en del af områdets beboere bliver hjemløse.

Hanna tilbyder et ældre søskendepar, at de kan flytte ind hos hende. De to virker stilfærdige og meget
tilforladelige, men gradvist begynder små magtforskydninger at ændre forholdene i huset.

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 er garant for en gotisk uhyggestemning. Også i romanen `Oversvømmelsen‘." – Politiken

"Nina Bolt fanger den accelererende magtkamp mellem værter og gæster med psykologisk tæft for
fordommenes blinde vinkler og uvidenhedens tavse ræsonnementer. Uhyggen siver som ildelugtende

mosevand ind gennem væggene." – Jyllands-Posten

"Nina Bolt har begået en psykologisk roman, hvor naturens uforudsigelighed og personernes indbyrdes
dynamikker synes at gå hånd i hånd ... `Oversvømmelsen‘ byder på en medrivende læseoplevelse med

elementer af gotisk uhygge og med naturen som spændende kulisse for det psykologiske drama ... En rigtig
efterårsroman!" – Litteratursiden
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