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Min mors hævn! Maj-Britt Randklit Hent PDF Forlaget skriver: Ulla er vokset op hos en kold og afvisende
mor, fik aldrig kærlighed, ømhed eller omsorg, og for nogle år siden brød hun forbindelsen. En dag bliver hun
ringet op fra sygehuset om, at moren ligger for døden og gerne vil se sin datter. Ulla vælger at besøge sin mor,
og her bliver hun opfordret til at læse hendes dagbøger for at lære moren at kende, forstå de valg, hun tog, og
derigennem måske tilgive. Efter morens død tømmer Ulla sit barndomshjem og finder dagbøgerne. Der åbner
sig en skræmmende verden fra for længe siden. Ulla kommer til at kende flere tragiske skæbner, der har tråde
helt op til i dag. Vigtigst af alt er dog, at hun finder ud af sin mors frygtelige skæbne, og hvorfor det gik, som
det gjorde. Hun opsøger nogle af de personer og steder, der er omtalt i dagbøgerne, og mærker på sin egen

krop, hvad der kan ske, når fortid møder nutid.           

Uddrag af bogen  
Ulla blev tør i munden, et barn fjernet, narkoman! Hun skævede over til Lola, der så lige så rystet ud. "Det
var dog frygteligt, er hun stadig narkoman?" "Næ, unge damer, hun er død for mange år siden. En overdosis.
Ja, det var den besked, vi fik." "Ja, far og jeg er sikker på, hun begik selvmord. Hun savnede sin dreng så
forfærdeligt, og Morten var slem ved hende. Vi har med egne øjne set blå og gule mærker, steder der ikke

umiddelbart kunne ses. Jeg tiggede hende om at flytte tilbage til Fyn; alene. Men hun ville ikke, sagde, at vi
ikke skulle blande os. Hendes søster flyttede også til Roskilde for at være i nærheden, men lige meget hjalp

det."           

Om forfatteren 
Maj-Britt Randklit er født i 1960 og har boet i Odense altid. Det er også her, fortællingen har sit

udgangspunkt. Maj-Britt har skrevet som hobby lige fra skoletiden, hvor dansk stil var yndlingsfaget. Hun er
uddannet inden for sundhed, kommunikation og ledelse. Arbejder som selvstændig statsautorieret

fodterapeut. Gift med Knud og bedstemor og mormor til tre piger.

 

Forlaget skriver: Ulla er vokset op hos en kold og afvisende mor, fik
aldrig kærlighed, ømhed eller omsorg, og for nogle år siden brød hun
forbindelsen. En dag bliver hun ringet op fra sygehuset om, at moren
ligger for døden og gerne vil se sin datter. Ulla vælger at besøge sin
mor, og her bliver hun opfordret til at læse hendes dagbøger for at
lære moren at kende, forstå de valg, hun tog, og derigennem måske
tilgive. Efter morens død tømmer Ulla sit barndomshjem og finder
dagbøgerne. Der åbner sig en skræmmende verden fra for længe

siden. Ulla kommer til at kende flere tragiske skæbner, der har tråde
helt op til i dag. Vigtigst af alt er dog, at hun finder ud af sin mors
frygtelige skæbne, og hvorfor det gik, som det gjorde. Hun opsøger

nogle af de personer og steder, der er omtalt i dagbøgerne, og
mærker på sin egen krop, hvad der kan ske, når fortid møder nutid.  

        

Uddrag af bogen  
Ulla blev tør i munden, et barn fjernet, narkoman! Hun skævede over
til Lola, der så lige så rystet ud. "Det var dog frygteligt, er hun stadig
narkoman?" "Næ, unge damer, hun er død for mange år siden. En

overdosis. Ja, det var den besked, vi fik." "Ja, far og jeg er sikker på,
hun begik selvmord. Hun savnede sin dreng så forfærdeligt, og



Morten var slem ved hende. Vi har med egne øjne set blå og gule
mærker, steder der ikke umiddelbart kunne ses. Jeg tiggede hende
om at flytte tilbage til Fyn; alene. Men hun ville ikke, sagde, at vi
ikke skulle blande os. Hendes søster flyttede også til Roskilde for at

være i nærheden, men lige meget hjalp det."           

Om forfatteren 
Maj-Britt Randklit er født i 1960 og har boet i Odense altid. Det er
også her, fortællingen har sit udgangspunkt. Maj-Britt har skrevet

som hobby lige fra skoletiden, hvor dansk stil var yndlingsfaget. Hun
er uddannet inden for sundhed, kommunikation og ledelse. Arbejder

som selvstændig statsautorieret fodterapeut. Gift med Knud og
bedstemor og mormor til tre piger.
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