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Violas barn Kathrine Assels Hent PDF VIOLAS BARN fortæller historien om en mor, der frygter, at hendes
barn lider af en alvorlig sygdom. Mens hun afventer resultatet af den afgørende undersøgelse, tager hun i
sommerhus med sin mand og barnet. Den lille, hårdtprøvede familie stikker ud i den østjyske landsby, hvor
alt er idyl. Og uvisheden med hensyn til barnets tilstand begynder at tære på parforholdet. Mens Violas mand
søger tilflugt i sine kogebøger, sniger vrangforestillingerne og fremmedgørelsen sig langsomt ind på Viola,

der samtidig kæmper med at finde sig selv i rollen som mor. Trods de dystre udsigter, vokser båndet til barnet.

VIOLAS BARN er en roman om det perfekte familieliv, der krakelerer, og om den skyld og skam, det
afstedkommer. Det er en fortælling om moderskab, forhold og barndom, om madlavningseskapisme,

fotomanipulation og omvendt nødhjælp.

"Stærkt psykologisk portræt"
- Politiken

 

VIOLAS BARN fortæller historien om en mor, der frygter, at hendes
barn lider af en alvorlig sygdom. Mens hun afventer resultatet af den
afgørende undersøgelse, tager hun i sommerhus med sin mand og
barnet. Den lille, hårdtprøvede familie stikker ud i den østjyske
landsby, hvor alt er idyl. Og uvisheden med hensyn til barnets

tilstand begynder at tære på parforholdet. Mens Violas mand søger
tilflugt i sine kogebøger, sniger vrangforestillingerne og

fremmedgørelsen sig langsomt ind på Viola, der samtidig kæmper
med at finde sig selv i rollen som mor. Trods de dystre udsigter,

vokser båndet til barnet.

VIOLAS BARN er en roman om det perfekte familieliv, der
krakelerer, og om den skyld og skam, det afstedkommer. Det er en

fortælling om moderskab, forhold og barndom, om
madlavningseskapisme, fotomanipulation og omvendt nødhjælp.

"Stærkt psykologisk portræt"
- Politiken

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Violas barn&s=dkbooks

