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Regine Sørine Gotfredsen Hent PDF Regine er en fortælling om forlovelsen mellem Regine Olsen og Søren
Kierkegaard.

Midt i 1800-tallets København er den unge Regine udset til en borgerlig tilværelse som hustru og moder. Men
da hun møder Søren Kierkegaard og bliver hans forlovede, tager hendes liv en ny drejning. Historien handler
om, hvordan Regine gennem Kierkegaards usædvanlige personlighed oplever en anden eksistensform og
opdager det åndeligt betydningsfulde. Regine lærer, hvordan et menneske midt i den bedøvende og almene
hverdag i suveræn forstand kan blive sig selv. Forlovelsen mellem Regine og Søren får et absurd og pinefuldt

forløb, men efter 13 dramatiske måneder står Regine tilbage med en helt uventet form for lykke. Både i
forholdet til sig selv og i forholdet til Gud.

"... dybsindig og dramatisk iscenesættelse af forfatterens egen passionerede læsning af Kierkegaard."
– Peter Tudvad, Information

"Det er en sjælden glæde at læse denne bog ... den lader os opleve en hovedperson, som man uvægerligt
kommer til at holde af, og den fører ind i teologiske og filosofiske diskussioner, som ikke har mistet deres

aktualitet. Det er godt gjort. Det er mere end det. Det er fremragende."
– Lars Tjalve, Kristeligt Dagblad

"... en fortættet roman om umulig kærlighed. Tidsbilledet er præcist og psykologien dybere end overfladiske
rids."

– Flemming Chr. Nielsen, Weekendavisen

"Regine kan anbefales varmt som tidsbillede og kvindeportræt." (*****)
– Else Cornelius, Berlingske Tidende

"Stor og smuk roman om Søren Kierkegaard og hans tragiske forelskelse i Regine." (*****)
– Henrik Schovsbo, Fyens Stiftstidende
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