
Et hjem i Mørke
Hent bøger PDF

Katrine Grünfeld

Et hjem i Mørke Katrine Grünfeld Hent PDF Der står et tomt hus i den jyske by Mørke, som manden Mos har
arvet efter sin afdøde far. Da både Mos og kvinden Pelle får job i det jyske, flytter de fra det københavnske
Vesterbro (hvor de lykkelige småbørnsfamilier griller i gården) til Mørke. Pelle ser det som en måde at slippe
væk på, mens Mos vil bygge rede, som han udtrykker det. Han går i gang med at lave køkkenalrum og taler
om børn. Trygge børn, der skal lege i haven og spise æbletærter lavet af deres egne æbler. Pelle vægrer sig
mod konformiteten, og vanen tro gemmer hun sig i klædeskabet. Skabe er bare rum uden vinduer, siger hun.

"Et hjem i Mørke" er en underfundig historie om en kvinde, der lader livet vælge for sig og først handler, da
hun mister det, hun ikke selv har valgt. Med skæv underspillet humor lader Grünfeld os se ind i parforholds-

børne-lykke-idealbillede-fælden og de muligheder, der skabes, hvis man tør tage livet på sig.
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