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Bænken ved den hvide bro Pia Reesen Brønnum Hent PDF Forlaget skriver: Luna, der er succesfuld
filmmanuskriptforfatter, har mistet sin mand gennem 30 år ved et pludseligt dødsfald. Hun skal nu prøve at
forstå meningen med livet og genfinde livsglæden. Hun møder en dag tilfældigt en ældre dame på en bænk
ved en sø, og det bliver startskuddet på en lang samtale et par gange om ugen, hvor den ældre dame, Liv,

fortæller om sit barske, men også smukke liv. Livs fortælling vækker nye følelser og tanker i Lunas sind. De
første mursten er dermed lagt til genopbygning af et nyt anderledes liv gennem et pinefuldt, men rørende
sorgarbejde. Historien er en dyb, smuk indre rejse, der reflekterer tankevækkende over sorgen og livets

mening og gåde. Vi mennesker søger tit den barmhjertige flugt for de voldsomme følelser. Det er den letteste
løsning, men aldrig den rigtige. I bund og grund handler historien om at overleve livet på godt og ondt … 

Uddrag af bogen  
Ud i rummet lød nu lavt og kærtegnende Mozarts klarinetkoncert fra filmen Out of Africa, som de begge

elskede. Havde elsket, rettede hun sig selv med en klump i halsen. Efter at have set filmen i biografen var de
taget på en forsinket bryllupsrejse til Kenya og Tanzania. Deres livs rejse sammen. Romantisk og eventyrlig.
De blide toner snoede sig om hendes krop, trængte ind i hende, vækkede hendes følelser, og hun mærkede
kroppen ryste af chok. Benene knækkede sammen under hende, og hun faldt sammen der på tæppet, som de
havde købt i Afrika. En hulken banede sig vej gennem hele kroppen, og hun lod følelserne få frit løb. For

første gang siden han døde.           

Om forfatteren 
PIA REESEN BRØNNUM (f. 1960) er fra Gl. Holte. Hun er uddannet psykoterapeut og har arbejdet i to årtier
i Danmarks Radio og siden som studievært og producer på en lokalradio. Hun debuterede i 2006 og har bla.
skrevet krimitrilogien med reporteren Sabrina Fanø. Bænken ved den hvide bro – En rejse gennem tiden og

sorgen er hendes sjette roman.
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møder en dag tilfældigt en ældre dame på en bænk ved en sø, og det
bliver startskuddet på en lang samtale et par gange om ugen, hvor
den ældre dame, Liv, fortæller om sit barske, men også smukke liv.
Livs fortælling vækker nye følelser og tanker i Lunas sind. De første
mursten er dermed lagt til genopbygning af et nyt anderledes liv

gennem et pinefuldt, men rørende sorgarbejde. Historien er en dyb,
smuk indre rejse, der reflekterer tankevækkende over sorgen og

livets mening og gåde. Vi mennesker søger tit den barmhjertige flugt
for de voldsomme følelser. Det er den letteste løsning, men aldrig

den rigtige. I bund og grund handler historien om at overleve livet på
godt og ondt … 

Uddrag af bogen  
Ud i rummet lød nu lavt og kærtegnende Mozarts klarinetkoncert fra
filmen Out of Africa, som de begge elskede. Havde elsket, rettede
hun sig selv med en klump i halsen. Efter at have set filmen i
biografen var de taget på en forsinket bryllupsrejse til Kenya og
Tanzania. Deres livs rejse sammen. Romantisk og eventyrlig. De



blide toner snoede sig om hendes krop, trængte ind i hende, vækkede
hendes følelser, og hun mærkede kroppen ryste af chok. Benene

knækkede sammen under hende, og hun faldt sammen der på tæppet,
som de havde købt i Afrika. En hulken banede sig vej gennem hele
kroppen, og hun lod følelserne få frit løb. For første gang siden han

døde.           

Om forfatteren 
PIA REESEN BRØNNUM (f. 1960) er fra Gl. Holte. Hun er

uddannet psykoterapeut og har arbejdet i to årtier i Danmarks Radio
og siden som studievært og producer på en lokalradio. Hun

debuterede i 2006 og har bla. skrevet krimitrilogien med reporteren
Sabrina Fanø. Bænken ved den hvide bro – En rejse gennem tiden og

sorgen er hendes sjette roman.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Bænken ved den hvide bro&s=dkbooks

