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Til mine døtre Elizabeth Noble Hent PDF Hvordan klarer man sig uden sin mor?til mine døtre Barbara Forbes
indser, at hendes tid er ved at rinde ud. Velvidende, at de fire døtre vil blive nødt til at møde livets glæder og
udfordringer uden hende, beslutter hun sig for at skrive et brev til hver af dem samt en dagbog. Hun forsøger
at fylde siderne med visdom og kærlighed – men hvordan kan hun forlade dem, når de stadig har så meget at
lære? Lisa, for eksempel, er midt i trediverne, men er endnu ikke i stand til at tage en selvstændig beslutning.
Jennifer, som er fanget i et køligt ægteskab, er så fuld af indestængte følelser, at hun er ved at gå ud af sit

gode skind. Amanda er i tyverne og rejser stadig – væk fra familien og sig selv, og Hannah, teenager på vej til
at blive kvinde, som er ved at miste den mor, hun elsker så højt … Ved at trække på visdommen i Barbaras
breve og dagbog finder pigerne forhåbentlig en måde, hvorpå de kan håndtere deres smertelige tab. Er det

mon muligt at affinde sig med det, så de alligevel kan nyde deres liv med al den lidenskab og kærlighed, som
de hver især fortjener?

 

Hvordan klarer man sig uden sin mor?til mine døtre Barbara Forbes
indser, at hendes tid er ved at rinde ud. Velvidende, at de fire døtre
vil blive nødt til at møde livets glæder og udfordringer uden hende,
beslutter hun sig for at skrive et brev til hver af dem samt en dagbog.

Hun forsøger at fylde siderne med visdom og kærlighed – men
hvordan kan hun forlade dem, når de stadig har så meget at lære?

Lisa, for eksempel, er midt i trediverne, men er endnu ikke i stand til
at tage en selvstændig beslutning. Jennifer, som er fanget i et køligt
ægteskab, er så fuld af indestængte følelser, at hun er ved at gå ud af

sit gode skind. Amanda er i tyverne og rejser stadig – væk fra
familien og sig selv, og Hannah, teenager på vej til at blive kvinde,
som er ved at miste den mor, hun elsker så højt … Ved at trække på
visdommen i Barbaras breve og dagbog finder pigerne forhåbentlig



en måde, hvorpå de kan håndtere deres smertelige tab. Er det mon
muligt at affinde sig med det, så de alligevel kan nyde deres liv med

al den lidenskab og kærlighed, som de hver især fortjener?

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Til mine døtre&s=dkbooks

