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Om brud Naja Marie Aidt Hent PDF Forlaget skriver: ”Måske ved du det ikke engang selv, men jeg kan altså
mærke at du ikke elsker mig mere.” Om brud handler om forholdet til den, du har valgt at tilbringe livet med
– og om hvad der sker, når det valg ikke føles så sikkert længere. Her er fem noveller om at være sammen, om
at gå fra hinanden og om de brud, der kan opstå mellem to mennesker. Naja Marie Aidt skriver om kærlighed,

skilsmisse og utroskab med en litterær energi og indsigt, der gør hendes noveller til fremragende små
kunststykker.  Om brud indeholder fem noveller fra hhv. Tilgang og Bavian. Gyldendal Kolibri er bøger om

stærke emner skrevet af store forfattere. Kolibrien hører til blandt verdens mindste fugle, og bøgerne i
Gyldendals Kolibri-serie er da også mindre end de fleste bøger.
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