
Nederste skuffe
Hent bøger PDF

Vibeke Marx

Nederste skuffe Vibeke Marx Hent PDF Forlaget skriver:

Tines familie har mange hemmeligheder. De taler ikke om dengang, Tine var syg. De taler ikke om, at Tines
bror manipulerer dem alle sammen. Der er også den hemmelighed, som ikke engang Tine kender, der ligger

som en bombe under familien.

Tine trives bedst i skyggen. Kun sammen med datteren Mejse og de gamle på plejehjemmet, hvor hun
arbejder, lyser hun op. Hun er en fremmed fugl, både i vennekredsen, hvor hun som den eneste ikke er

akademiker, og på plejehjemmet, hvor hendes baggrund er meget anderledes end kollegaernes.

Da hendes bror begår en alvorlig forbrydelse, trækker han hele familien frem i rampelyset, og der - med
projektøren i øjnene - må hun famle sig frem til, hvilken retning hendes liv skal tage.

Nederste skuffe er en roman om at gøre sig fri, om tabuets pris og om den altoverskyggende kærlighed til sit
barn.
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sammen. Der er også den hemmelighed, som ikke engang Tine

kender, der ligger som en bombe under familien.
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