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den?

For første gang skal Maj have sin nye familie til middag. Men hvordan havnede hun her, med en mand hun
knap kender? En sparken i maven giver svaret. Barnet. Det der aldrig måtte ske.

Langsomt vokser en beslutning frem: Hun vil være en kvinde, som ingen kan klandre. En god kone, mor,
værtinde. Men hvor meget Maj end prøver at få styr på tilværelsen, så er alt det andet der. Usikkerheden, det
betændte moderskab, alkoholismen og et ægteskab, som ikke var meningen. Og en forbudt længsel efter at

indtage sin plads og risikere at fylde for meget.

ET BARN AT FØDE følger den 20-årige Maj i hendes første år som gift i slutningen af 1930’erne. En stærk
skildring af kvinders livsvilkår og en fortælling om tidsåndens og tilfældighedernes lunefulde måde at styre

vores liv på.

 

Gedden på det rene køkkenbord. Hvad skal Maj stille op med den?
For første gang skal Maj have sin nye familie til middag. Men
hvordan havnede hun her, med en mand hun knap kender? En
sparken i maven giver svaret. Barnet. Det der aldrig måtte ske.

Langsomt vokser en beslutning frem: Hun vil være en kvinde, som
ingen kan klandre. En god kone, mor, værtinde. Men hvor meget
Maj end prøver at få styr på tilværelsen, så er alt det andet der.
Usikkerheden, det betændte moderskab, alkoholismen og et

ægteskab, som ikke var meningen. Og en forbudt længsel efter at
indtage sin plads og risikere at fylde for meget.

ET BARN AT FØDE følger den 20-årige Maj i hendes første år som
gift i slutningen af 1930’erne. En stærk skildring af kvinders
livsvilkår og en fortælling om tidsåndens og tilfældighedernes

lunefulde måde at styre vores liv på.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Et barn at føde&s=dkbooks

