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Solar plexus Marie Christoffersen Hent PDF Marlene er gift med Peter, og sammen har de datteren Mathilde.

På overfladen ser familielivet lykkeligt ud, men der er blevet stille i samtalekøkkenet. Hverdagens
hamsterhjul af job og huslige forpligtelser snurrer ubarmhjertigt rundt for Marlene og Peter, og de befinder

sig pludselig i hvert sit soveværelse. Hvordan er det kommet så vidt? Den pæne og forudsigelige Marlene har
det dårligt. Hun er forvirret og føler sig ensom, fastlåst, jaloux og handlingslammet. Hun søger læge og
kommer i behandling for mild depression. Midt i denne livskrise genoptager Marlene kontakten til en

gammel veninde og oplever nye sider af sig selv. Det får hende til at spørge: ”Hvem er jeg, hvad drømmer jeg
egentlig om, og hvordan vil jeg gerne leve mit liv fremover?” Uddrag af bogen ”Jeg går en tur, du må putte.”
Da jeg er nået halvvejs ned ad havegangen, hører jeg vores hoveddør åbnes, og din ophidsede stemme råber
efter mig: ”Ja, gå du bare, det er vel nok flot og modent!” Så smækker du døren i med et brag. Jeg står lidt på
fortovet og fryser. Ved ikke rigtig, hvor jeg skal gå hen. Går langsomt og ser ind ad vinduerne i nabohusene
på villavejen. Der er mennesker derinde. Mennesker, der står i de samme køkkener og laver den samme mad.

Har de samme biler, fortravlede jobs og de samme kreditforeninger, forsikringsselskaber og
pensionsordninger. Og ja, samme trampoliner og legehuse fra det samme nærmeste byggemarked. Mine øjne

løber i vand, og jeg føler mig naglet til jorden. Om forfatteren Marie Christoffersen er født i 1971 i
København, men bor i dag i Aarhus med sin familie. Hun er uddannet cand.pæd.soc. med fokus på

pædagogik og arbejdsliv i det moderne samfund. Solar plexus er hendes debutroman.

 

Marlene er gift med Peter, og sammen har de datteren Mathilde. På
overfladen ser familielivet lykkeligt ud, men der er blevet stille i
samtalekøkkenet. Hverdagens hamsterhjul af job og huslige

forpligtelser snurrer ubarmhjertigt rundt for Marlene og Peter, og de
befinder sig pludselig i hvert sit soveværelse. Hvordan er det

kommet så vidt? Den pæne og forudsigelige Marlene har det dårligt.
Hun er forvirret og føler sig ensom, fastlåst, jaloux og

handlingslammet. Hun søger læge og kommer i behandling for mild
depression. Midt i denne livskrise genoptager Marlene kontakten til
en gammel veninde og oplever nye sider af sig selv. Det får hende til



at spørge: ”Hvem er jeg, hvad drømmer jeg egentlig om, og hvordan
vil jeg gerne leve mit liv fremover?” Uddrag af bogen ”Jeg går en
tur, du må putte.” Da jeg er nået halvvejs ned ad havegangen, hører
jeg vores hoveddør åbnes, og din ophidsede stemme råber efter mig:
”Ja, gå du bare, det er vel nok flot og modent!” Så smækker du døren
i med et brag. Jeg står lidt på fortovet og fryser. Ved ikke rigtig, hvor
jeg skal gå hen. Går langsomt og ser ind ad vinduerne i nabohusene
på villavejen. Der er mennesker derinde. Mennesker, der står i de
samme køkkener og laver den samme mad. Har de samme biler,

fortravlede jobs og de samme kreditforeninger, forsikringsselskaber
og pensionsordninger. Og ja, samme trampoliner og legehuse fra det
samme nærmeste byggemarked. Mine øjne løber i vand, og jeg føler
mig naglet til jorden. Om forfatteren Marie Christoffersen er født i
1971 i København, men bor i dag i Aarhus med sin familie. Hun er
uddannet cand.pæd.soc. med fokus på pædagogik og arbejdsliv i det

moderne samfund. Solar plexus er hendes debutroman.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Solar plexus&s=dkbooks

