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De uansvarlige Hulda L\u00fctken Hent PDF I "De uansvarlige".. får driftspsykologien en mere materiel

forklaring: det er ikke driften, men dens hæmmede, forkvaklede og ufortolkede veje, der får pigen Erna til at
bukke under med kønssygdom og selvmord, en både fysisk, social og identitetsmæssig destruktion" (Dansk
Litteraturhistorie) "Hun slår en knytnæve i bordet, hver gang hun udsender en roman.. Det koger i hjernen,

længe efter at man har læst den" (Tom Kristensen i Politiken) "Hun skælver hverken på hånden eller i hjertet"
(Hans Brix i Dagens Nyheder) "Hun har den virkelige kunstners suverænitet... Hun er en så betydelig

kunstner, at man tvinges ganske ind under hendes herredømme" (Richardt Gandrup i Aarhus Stiftstidende)
Sjældent er en kvinde trængt så langt ned i det psykologiske som Hulda Lütken, i denne bog heftigere end

nogensinde, som lidt af en kvindelig Dostojevskij" (Kai Flor i Berlingske Aftenavis)
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