
Pælebjerget
Hent bøger PDF

J\u00f8rn Laursen
Pælebjerget J\u00f8rn Laursen Hent PDF Tre søskende mødes i deres forældres lejlighed i Virum. Lejligheden
er solgt, boet skal ryddes, og på en hylde står farens bærbare. Det er alt, hvad deres forældre har efterladt,

efter de tragisk omkom under en sejlferie i Sydspanien. Heidi, familiens adoptivdatter, tager computeren med
hjem og erfarer, at den indeholder hemmeligheder af en dimension, hun aldrig havde forventet af sin far. Hun
går derfor i gang med et efterforskningsarbejde, der fører hende rundt i provinsen i fodsporene på farens

forretningsrejser. Snart skal to søskende, der ikke har kendt til hinandens eksistens, mødes ved Pælebjerget, et
højdepunkt, hvor der historisk har udspillet sig dramaer. Og det bliver starten på en utraditionel rejse, hvor to
meget forskellige kulturer støder sammen. Uddrag af bogen Kære Heidi. Når du læser dette brev, er jeg måske
ikke mere. Jeg ved, at det bliver dig, der finder min bærbare og tager den til dig. Som du også har fundet ud
af, har jeg lavet nogle mapper til jer tre. I dem har jeg gemt filer og billeder. Jeg ved, at adoptionen har spøgt
hos dig i mange år, og at du har følt dig holdt udenfor i de år, du ikke fik at vide, at du var adopteret, samtidig
med at mange andre i familien vidste besked. Det har været særligt svært at fortælle dig sandheden, fordi den
ikke er så enkel, som familien tror. Om forfatteren Jørn Laursen er født i Skanderborg og bosat i Birkerød.
Han har siden 1984 arbejdet både som erhvervspsykolog og i privat praksis. Han debuterede i 2014 som

romanforfatter med Carls Odyssé.

 

Tre søskende mødes i deres forældres lejlighed i Virum. Lejligheden
er solgt, boet skal ryddes, og på en hylde står farens bærbare. Det er
alt, hvad deres forældre har efterladt, efter de tragisk omkom under
en sejlferie i Sydspanien. Heidi, familiens adoptivdatter, tager

computeren med hjem og erfarer, at den indeholder hemmeligheder
af en dimension, hun aldrig havde forventet af sin far. Hun går derfor

i gang med et efterforskningsarbejde, der fører hende rundt i
provinsen i fodsporene på farens forretningsrejser. Snart skal to
søskende, der ikke har kendt til hinandens eksistens, mødes ved
Pælebjerget, et højdepunkt, hvor der historisk har udspillet sig

dramaer. Og det bliver starten på en utraditionel rejse, hvor to meget



forskellige kulturer støder sammen. Uddrag af bogen Kære Heidi.
Når du læser dette brev, er jeg måske ikke mere. Jeg ved, at det

bliver dig, der finder min bærbare og tager den til dig. Som du også
har fundet ud af, har jeg lavet nogle mapper til jer tre. I dem har jeg
gemt filer og billeder. Jeg ved, at adoptionen har spøgt hos dig i
mange år, og at du har følt dig holdt udenfor i de år, du ikke fik at
vide, at du var adopteret, samtidig med at mange andre i familien

vidste besked. Det har været særligt svært at fortælle dig sandheden,
fordi den ikke er så enkel, som familien tror. Om forfatteren Jørn
Laursen er født i Skanderborg og bosat i Birkerød. Han har siden
1984 arbejdet både som erhvervspsykolog og i privat praksis. Han

debuterede i 2014 som romanforfatter med Carls Odyssé.
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