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Kvinden uden krop Svend Åge Madsen Hent PDF Thelma lider af uhelbredelig kræft. Hendes mand, Gary,
kan ikke bære tanken om at skulle skilles fra sin elskede. Han arbejder med transformation af ånden, og
selvom projektet ikke er helt færdigudviklet, forsøger Thelma og Gary at flytte Thelmas ånd over i Garys

krop. Det bliver til en brat opvågnen for dem begge, da de pludselig er to sjæle i ét legeme. Thelma arbejdede
før sin åndstransformation med slibning af prismer. Sammen udvikler Gary og Thelma en prisme, der kan
gennemskue menneskenes følelser, og som derfor tvinger dem til den totale ærlighed over for hinanden, da
løgne og bedrag nu kan ses med det samme. "Det er en morsom og underfundig bog, der bekræfter endnu en
gang, at Madsen er en af de mest beåndede kunstnere her i landet." - Aktuelt. "Den er en gave som alle kan
give og modtage med glæde ... Det er så stimulerende og medrivende så synapserne danser." - Information.
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