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Jordbærkjolen Lone Birgitte Ladekarl Hent PDF Huset lå trukket lidt tilbage fra vejen. Tenna åbnede lågen og

gik på knækkede fliser hen mod hoveddøren, der lå gemt bag en stor kirkegårdsagtig busk. Der hang et
flækket keramikskilt ved siden af døren. På den halvdel, der var tilbage, stod der Sonne. Hun ringede på, trak
sig baglæns og stod helt stille og lyttede. Var det ikke, som om der var en slæbende lyd? Tenna har hjulpet en
kvinde, Solvej Sonne, ved et trafikuheld og Solvej ligger nu i koma på hospitalet. Tenna begynder at besøge
Solvej og i mødet med hende, får hun næring til at skabe en ny livshistorie. Hun søger at lægge barndommen

hos sin psykisk syge mor bag sig, men fortiden trænger sig på. Løgn og sandhed fletter sig ind og ud af
hinanden, mens nettet strammes om Tenna. Jordbærkjolen er en poetisk og indsigtsfuld roman om den
pædagogstuderende Tennas kaotiske liv. Den stiller spørgsmålet om hvad der binder os til fortiden, og

hvorvidt vi kan skabe vores egen livsfortælling.

 

Huset lå trukket lidt tilbage fra vejen. Tenna åbnede lågen og gik på
knækkede fliser hen mod hoveddøren, der lå gemt bag en stor

kirkegårdsagtig busk. Der hang et flækket keramikskilt ved siden af
døren. På den halvdel, der var tilbage, stod der Sonne. Hun ringede
på, trak sig baglæns og stod helt stille og lyttede. Var det ikke, som
om der var en slæbende lyd? Tenna har hjulpet en kvinde, Solvej
Sonne, ved et trafikuheld og Solvej ligger nu i koma på hospitalet.
Tenna begynder at besøge Solvej og i mødet med hende, får hun

næring til at skabe en ny livshistorie. Hun søger at lægge
barndommen hos sin psykisk syge mor bag sig, men fortiden trænger
sig på. Løgn og sandhed fletter sig ind og ud af hinanden, mens
nettet strammes om Tenna. Jordbærkjolen er en poetisk og

indsigtsfuld roman om den pædagogstuderende Tennas kaotiske liv.
Den stiller spørgsmålet om hvad der binder os til fortiden, og



hvorvidt vi kan skabe vores egen livsfortælling.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Jordbærkjolen&s=dkbooks

