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Mit navn er Nike Maria Stensgård Hent PDF Gennem en prolog, en epilog og 12 fortællinger bliver vi
præsenteret for en række nedslag i hovedpersonen Nikes liv samt et stort og broget persongalleri. Lige fra

hendes opvækst i Vendsyssel, over ungdomsårene med kærester og studier til voksenlivet som alenemor med
to børn og skiftende ansættelser og møder med mennesker med andre værdier, livsformer og dagsordener end
Nikes. Trods den frodige fortælleglæde og knastørre humor, som er romanens bærende fundament, rammes
læseren af en underliggende alvor, der har at gøre med de psykologiske lag og den indbyggede refleksion

over menneskets mindre pæne sider.

Uddrag af bogen
”Bjørnenes opgave var at finde mennesker, som havde idéer, og herefter at stjæle idéerne fra dem, så

umærkeligt så muligt. Ligesom når de i middagspausen først smigrende beundrede en hare eller en ugle og så
bagefter åd byttet.

Bagefter var opgaven at finde mennesker, som kunne implementere idéerne, så de stilfærdigt kunne lunte
videre til næste offer. Deres eneste opgave var i virkeligheden bare at finde mad nok til sig selv. Resten skulle
de få andre til. Det har bjørne altid været gode til. En sjælden gang i historien har der eksisteret rare og kloge

bjørne, f.eks. Peter Plys, men det er en helt usædvanlig historie.

Jeg havde altid elsket Italien, og ikke så snart jeg hørte bare et italiensk ord, så drømte jeg mig væk i
ferieminder med venetianske glaskandelabre, gondolierer i snehvide skjorter, som svingede stråhattene til
musikken fra de åbentstående vinduer i paladserne, ligesom lyden af stiletter på gaderne, når de elegante

italienske damer vimsede rundt imellem skulpturerne på Piazza Navona”.

Om forfatteren
Maria Stensgård er født 1962 i Frederikshavn. Uddannet cand.mag. i kunsthistorie og dansk, Aarhus

Universitet 2009 og cand.pæd. i billedkunst, Norge 1992. Mangeårig undervisningserfaring fra henholdsvis
gymnasieskolen, høj- og efterskoler samt lærer- og pædagoguddannelsen i Aalborg, Aarhus og Grønland.
Skribent ved kunsttidsskriftet North Art Magazine, København og fast klummeskribent ved Nordjyske

Stiftstidende.
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