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At svømme nøgen Carla Guelfenbein Hent PDF Vi er i de politisk urolige og boblende fløjlsnætter i 70’ernes
Santiago, Chile. I et af byens mest moderne højhuse drages den viljefaste Morgana af den jævnaldrende og
sarte kunststuderende Sophie. De knytter et tæt venskab og finder blandt andet ud af, at de begge har boet i
det samme område i Paris på samme tid, og at de begge er utroligt glade for den knap så kendte amerikanske
digter, Anne Sexton. De laver ord selv og opfinder hurtigt deres eget sprog, både kropsligt og bogstaveligt.

Da Morgana møder Sophies far, begynder den fine forbindelse dog at smuldre. Diego er flot og idealistisk. De
to indleder et erotisk forhold, der sætter alt over styr. Diego arbejder for Chiles socialistiske præsident,

Salvador Allende. Den 11. september 1973 bliver præsidenten kuppet, og trioen opløst. 11. september 2011
sker en ny katastrofe, og Sophie beslutter sig for at lade deres historie leve videre gennem de bånd, der er
sværest at knytte. ”Subtil, klartseende og empatisk.” – J.M. Coetzee ”På den langsommelige og elegante

facon, som er så kendetegnende for Carla Guelfenbein, tegner hun tålmodigt karaktererne i At svømme nøgen
med en blanding af nøjsomhed og fin poesi.” – El Mercurio Om Kvinden i mit liv ”Det er en varm og
gribende roman, falder fint ind i den ”sydamerikanske genre” med sine billedskabende og farverige

beskrivelser. Bogens lavmælte atmosfære kan tiltale alle, der holder af en god historie.” – Litteratursiden Om
El resto es silencio ”Skrevet med en forfriskende troskyldig lidenskab … Guelfenbein skærer ind til benet af
sandheden.” – Financial Times Carla Guelfenbein er født i Santiago, Chile, hvor det meste af denne bog

udspiller sig. Hun har også boet i London i 11 år. I Chile har hun arbejdet for Elle, indtil hun blev forfatter på
fuld tid. Efter at have fået succes med sin første roman El Revés de l’alma (2002) skrev hun La Mujer de mi
vida (2005). Den lå på bestsellerlisterne i over et halvt år og blev oversat til 12 sprog. Hendes seneste roman

El resto es silencio (2008) fastslog hendes position som en af sydamerikas bedste forfattere.
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