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På herrens mark Hanne Bistrup Hent PDF Vi er i halvtredserne. En stor, gammel familie, der gennem mere
end fire generationer har tilhørt samme frikirke, rammes pludselig af en katastrofe: Moren dør fra mand og

syv børn.

Der går otte år, så forelsker faderen sig i en ung kvinde fra et helt andet miljø.
Det kommer til at betyde store omvæltninger for familien og for deres indbyrdes forhold.

Vi følger familiens yngste, der kommer ud på en psykologisk rutsjetur, indtil hun endelig får mulighed for at
forlade barndomshjemmet som sekstenårig.

På herrens mark er en barsk skildring af de konsekvenser, det kan have for et barn, når de nærmeste voksne
svigter deres ansvar.

Det er også en historie om vigtigheden af at holde fast i håbet om en bedre fremtid.

Uddrag af bogen:
Jeg sidder i venteskuret med indkøbsnettet, der bugner af fyldte papirsposer. Nu må han da snart være der.
Den ene linje 16 kommer kørende efter den anden, tømmer mennesker ud af sin gule krop og fortsætter ad
skinnerne op mod Høje Søborg. Hvor bliver han dog af? Skumringen har lagt en fløjlsblød tusmørkehånd

over den ellers så larmende Søborg Hovedgade.
Gadelamperne bliver tændt. Folk haster afsted til fods på vej hjem fra arbejde. De fleste er mænd med mapper

i hånden eller under armen. Butikkerne er ved at lukke. Nu kommer der en ny sporvogn.
Endelig! Hatten, piben i munden, mappen under armen. Der er ingen tvivl. Det er min far. Han tager piben ud
og lyser op i et smil, da han ser mig, men kun et kort øjeblik, så får han en bekymret rynke mellem øjnene.

– Er der noget galt?

Om forfatteren:
HANNE BISTRUP har efter et langt arbejdsliv som psykolog kastet sig ud i en alsidig forfattervirksomhed.
Ud over at skrive passer hun sit bestyrelsesarbejde i Dansk Forfatterforenings seniorgruppe samt sin store

familie og omgangskreds.
Hanne Bistrup har skrevet faglitteratur, romaner, noveller, digte, bidrag til antologier og meget mere.

 

Vi er i halvtredserne. En stor, gammel familie, der gennem mere end
fire generationer har tilhørt samme frikirke, rammes pludselig af en

katastrofe: Moren dør fra mand og syv børn.

Der går otte år, så forelsker faderen sig i en ung kvinde fra et helt
andet miljø.

Det kommer til at betyde store omvæltninger for familien og for
deres indbyrdes forhold.

Vi følger familiens yngste, der kommer ud på en psykologisk
rutsjetur, indtil hun endelig får mulighed for at forlade

barndomshjemmet som sekstenårig.

På herrens mark er en barsk skildring af de konsekvenser, det kan
have for et barn, når de nærmeste voksne svigter deres ansvar.

Det er også en historie om vigtigheden af at holde fast i håbet om en



bedre fremtid.

Uddrag af bogen:
Jeg sidder i venteskuret med indkøbsnettet, der bugner af fyldte

papirsposer. Nu må han da snart være der. Den ene linje 16 kommer
kørende efter den anden, tømmer mennesker ud af sin gule krop og
fortsætter ad skinnerne op mod Høje Søborg. Hvor bliver han dog
af? Skumringen har lagt en fløjlsblød tusmørkehånd over den ellers

så larmende Søborg Hovedgade.
Gadelamperne bliver tændt. Folk haster afsted til fods på vej hjem
fra arbejde. De fleste er mænd med mapper i hånden eller under

armen. Butikkerne er ved at lukke. Nu kommer der en ny sporvogn.
Endelig! Hatten, piben i munden, mappen under armen. Der er ingen
tvivl. Det er min far. Han tager piben ud og lyser op i et smil, da han

ser mig, men kun et kort øjeblik, så får han en bekymret rynke
mellem øjnene.

– Er der noget galt?

Om forfatteren:
HANNE BISTRUP har efter et langt arbejdsliv som psykolog kastet
sig ud i en alsidig forfattervirksomhed. Ud over at skrive passer hun
sit bestyrelsesarbejde i Dansk Forfatterforenings seniorgruppe samt

sin store familie og omgangskreds.
Hanne Bistrup har skrevet faglitteratur, romaner, noveller, digte,

bidrag til antologier og meget mere.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=På herrens mark&s=dkbooks

