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Manden, som ville ingen ondt Martha Christensen Hent PDF Om en idealistisk socialrådgiver, som kommer
til kort, da han prøver at hjælpe sine medmennesker langt ud over, hvad systemet kræver af ham.

Daniel er et ensomt menneske og samtidig den forstående socialrådgiver, der en dag får besøg af en ung
kvinde, Gitte, der ikke længere tør bo med sit barn sammen med sin samlever. Hun er udsat for den vold, man
taler så meget om. Daniel tager sig af dem begge og lader dem midlertidig flytte ind hos sig. Men freden varer
ikke længe. En drengebande slår Daniel ned, og nu starter terroren. Daniels nye liv går op i fugerne og endnu
engang har Martha Christensen skrevet et intenst, psykologisk studie i menneskelig afmagt. Om kærlighedens
vanskelige vilkår, når systemet afslører sin mangel på indsigt og forståelse for menneskers værdighed og

udfoldelsesmuligheder.

Martha Christensen (1926-95) har siden debutromanen "Vær god ved Remond" (1962) skrevet en lang række
romaner og noveller. Martha Christensen blev i 1987 kåret til Årets forfatter og modtog Boghandlernes

Gyldne Laurbær for romanen Dansen med Regitze. I 1989 blev hun valgt til Danskernes Yndlingsforfatter.

"En realistisk og gribende skildring af vor afmagt på det sociale område. Så blidt og skarpt kan det gøres. Så
kærligt og knugende."

- Hans Fl. Kragh, Ekstra Bladet

"Gribende. Fremragende. Provokerende."
- Holger Ruppert, B.T.

"Martha Christensen har begået endnu et mesterværk."
- Gyde Neergaard, Frederiksborg Amts Avis

 

Om en idealistisk socialrådgiver, som kommer til kort, da han prøver
at hjælpe sine medmennesker langt ud over, hvad systemet kræver af

ham.

Daniel er et ensomt menneske og samtidig den forstående
socialrådgiver, der en dag får besøg af en ung kvinde, Gitte, der ikke
længere tør bo med sit barn sammen med sin samlever. Hun er udsat
for den vold, man taler så meget om. Daniel tager sig af dem begge
og lader dem midlertidig flytte ind hos sig. Men freden varer ikke
længe. En drengebande slår Daniel ned, og nu starter terroren.
Daniels nye liv går op i fugerne og endnu engang har Martha
Christensen skrevet et intenst, psykologisk studie i menneskelig

afmagt. Om kærlighedens vanskelige vilkår, når systemet afslører sin
mangel på indsigt og forståelse for menneskers værdighed og

udfoldelsesmuligheder.

Martha Christensen (1926-95) har siden debutromanen "Vær god ved
Remond" (1962) skrevet en lang række romaner og noveller. Martha

Christensen blev i 1987 kåret til Årets forfatter og modtog
Boghandlernes Gyldne Laurbær for romanen Dansen med Regitze. I

1989 blev hun valgt til Danskernes Yndlingsforfatter.



"En realistisk og gribende skildring af vor afmagt på det sociale
område. Så blidt og skarpt kan det gøres. Så kærligt og knugende."

- Hans Fl. Kragh, Ekstra Bladet

"Gribende. Fremragende. Provokerende."
- Holger Ruppert, B.T.

"Martha Christensen har begået endnu et mesterværk."
- Gyde Neergaard, Frederiksborg Amts Avis

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Manden, som ville ingen ondt&s=dkbooks

