
Anna Märklins familiekrønike
Hent bøger PDF

Dorte Hummelshøj Jakobsen

Anna Märklins familiekrønike Dorte Hummelshøj Jakobsen Hent PDF Psykologisk spændingsroman. Anna
Storms tredive års fødselsdag truer lige om hjørnet. Desuden sidder hun fast i en triviel hverdag domineret af
arbejdsløshed, en kræftsyg far og en veninde, som hastigt hvirvles længere og længere ind i Skives kriminelle
miljø. Annas kæreste Lars er fuld af planer om bryllup og familie, men Anna er ikke nær så sikker på deres

forhold. Og Anna er i det hele taget bedre til at stikke hovedet i en bog end til at løse sine egne problemer, for
ikke at tale om andres. Så da hun finder sin veninde død i nabolejligheden, er hun mest tilbøjelig til at krybe
under dynen hjemme hos sin mor i Viborg og have ondt af sig selv. Først da hun opdager sin farmor Annas
dagbøger, bliver hun grebet af begejstring. Den ligefremme beretning om farmors dagligdag i Småland,

kombineret med en række charmerende skitser af en tryg og lykkelig barndom måtte bestemt kunne udgives.
Her var omsider et projekt at kaste sig ud i. 'Jeg ville have elsket at læse dem, da jeg var barn´, tænkte Anna.
'Farmor bliver en kvindelig Carl Larsson.' Senere begynder hårene i nakken imidlertid at rejse sig, mens hun
læser videre. Farmor fortæller måske ikke alt, men det der står, er mere end rigeligt. Visse afsnit egner sig

absolut ikke for børn, men måske er farmors krønike lige netop det skub, Anna selv har brug for.

 

Psykologisk spændingsroman. Anna Storms tredive års fødselsdag
truer lige om hjørnet. Desuden sidder hun fast i en triviel hverdag
domineret af arbejdsløshed, en kræftsyg far og en veninde, som
hastigt hvirvles længere og længere ind i Skives kriminelle miljø.
Annas kæreste Lars er fuld af planer om bryllup og familie, men
Anna er ikke nær så sikker på deres forhold. Og Anna er i det hele
taget bedre til at stikke hovedet i en bog end til at løse sine egne
problemer, for ikke at tale om andres. Så da hun finder sin veninde
død i nabolejligheden, er hun mest tilbøjelig til at krybe under dynen
hjemme hos sin mor i Viborg og have ondt af sig selv. Først da hun
opdager sin farmor Annas dagbøger, bliver hun grebet af begejstring.

Den ligefremme beretning om farmors dagligdag i Småland,
kombineret med en række charmerende skitser af en tryg og lykkelig
barndom måtte bestemt kunne udgives. Her var omsider et projekt at
kaste sig ud i. 'Jeg ville have elsket at læse dem, da jeg var barn´,
tænkte Anna. 'Farmor bliver en kvindelig Carl Larsson.' Senere
begynder hårene i nakken imidlertid at rejse sig, mens hun læser
videre. Farmor fortæller måske ikke alt, men det der står, er mere
end rigeligt. Visse afsnit egner sig absolut ikke for børn, men måske
er farmors krønike lige netop det skub, Anna selv har brug for.
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