
Dydens datter
Hent bøger PDF

Hj\u00f8rdis Varmer
Dydens datter Hj\u00f8rdis Varmer Hent PDF Åse er 54 og står i rod til op over begge øre. Skilsmisserod,
flytterod og rod fra barndommen. Så længe hun kan huske, har hun befundet sig i et mentalt fængsel præget
af hensynsyge og passivitet. Men det skal være slut nu. Spørgsmålet er bare, om det overhovedet er muligt for
Åse at slippe fri fra dydens fængsel. ‘Dydens datter’ handler om den eksistentielle kamp, som mange voksne
må tage på et eller andet tidspunkt i livet. En kamp mod det indre barns angst for ikke at blive elsket. En

kamp om at turde tro på, at man er værd at elske. Og ikke mindst en kamp om at lære at elske sig selv. Bogen
er Hjørdis Varmers første roman for voksne. Hjørdis Varmer (f. 1936) er en dansk forfatter og foredragsholder,
som debuterede i 1971 med børnebogen "Per og Torben pjækker den". Hun har skrevet over 100 romaner,
novellesamlinger og biografier med særligt fokus på historiske børnebøger. Hjørdis Varmer vandt Danmarks
Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987, Martin Andersen Nexø Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst

Pris i 2000.

 

Åse er 54 og står i rod til op over begge øre. Skilsmisserod, flytterod
og rod fra barndommen. Så længe hun kan huske, har hun befundet
sig i et mentalt fængsel præget af hensynsyge og passivitet. Men det
skal være slut nu. Spørgsmålet er bare, om det overhovedet er muligt
for Åse at slippe fri fra dydens fængsel. ‘Dydens datter’ handler om
den eksistentielle kamp, som mange voksne må tage på et eller andet
tidspunkt i livet. En kamp mod det indre barns angst for ikke at blive
elsket. En kamp om at turde tro på, at man er værd at elske. Og ikke

mindst en kamp om at lære at elske sig selv. Bogen er Hjørdis
Varmers første roman for voksne. Hjørdis Varmer (f. 1936) er en
dansk forfatter og foredragsholder, som debuterede i 1971 med

børnebogen "Per og Torben pjækker den". Hun har skrevet over 100
romaner, novellesamlinger og biografier med særligt fokus på

historiske børnebøger. Hjørdis Varmer vandt Danmarks
Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987, Martin Andersen Nexø



Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst Pris i 2000.
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