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Let gang på jorden / Letsindighedens gave Agnes Henningsen Hent PDF Forlaget skriver: Let gang på jorden
og Letsindighedens gave er de første to bind i Agnes Henningsens erindringsværk - her udgivet samlet. I dem
fortæller hun med en forførende blanding af boblende lethed og litterær kraft om sin barndom og ungdom.
Bogen udkommer i Gyldendals Klassikerkollektion, der er en ny serie med klassikere fra Danmark og hele
verden. Serien vil udkomme med små og store kollektioner. Første kollektion samler sig om erindring som
både tema og genre. Ingmar Bergmans Laterna Magica, der har efterord af Dorthe Nors, udkommer som den
første i serien. Derefter udgives to Tove Ditlevsen-romaner, den selvbiografiske roman Gift og Barndommens
gade med efterord af henholdsvis Dy Plambeck og Pia Friis Laneth. Og så de to bind af Agnes Henningen

med efterord af Pia Juul. Resten af erindringsværket følger trop fra 2019. Næste kollektion bliver en
kærlighedskollektion, der rummer værker af Marguerite Duras, Boris Pasternak og Emily Brontë. Gyldendals

Klassikerkollektion er med omslag designet af det svenske designbureau Ulmaja Wilson.
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