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Forandringer Kirsten Ahlburg Hent PDF Anne lever i en helt almindelig kernefamilie og har stadig sine gamle
forældre. Men så kommer forandringerne snigende. Datteren Sofie tager på efterskole, sønnen Casper flytter
hjemmefra, og Annes mor bliver alvorligt syg. Samtidig er ægteskabet med Gert begyndt at skrante, og Anne
har mistanke om, at han har en affære kørende. Gennem årene har Anne haft tendens til jalousi og kontrol, og
nu bryder den side af hende ud i lys lue, da flere og flere hændelser tyder på, at Gert er utro. Men har hun ret,

eller er hun bare sygeligt jaloux? Uddrag af bogen: Er jeg virkelig kommet så langt ud? Jeg går ud i
køkkenet, trækker skuffen ud, tager den bedste af vores brødknive og lader takkerne glide mod min

pegefinger. Jeg prikker med spidsen af kniven mod min håndflade og forestiller mig, at jeg sidder overskrævs
på Gert med kniven mod hans hals og råber: "Indrøm. Jeg ved det hele." Gert ligger under mig og spræller,
men kan ikke komme løs. Hans øjne beder om nåde men der er ingen mercy her. Han må lide for det, han har

gjort. Jeg støder kniven mod hans hals, blodet fosser og.... "Hvad laver du, mor?" Det er Sofie, som er
kommet ud i køkkenet, uden at jeg har hørt noget. Hun stirrer skiftevis på mig og på kniven. "Du ligner en,
der er ved at planlægge et mord," siger Sofie og griner. Hun skulle bare vide, hvor tæt hun er på sandheden.
KIRSTEN AHLBURG debuterede i 1985 med ungdomsromanen Skal vi danse. Siden er det blevet til en lang

række bøger for børn, unge og voksne. Sideløbende med sit forfatterskab har hun været lærer,
privatpraktiserende psykoterapeut med speciale i parforhold, samt psykologi- og samlivsskribent og

brevkasserådgiver ved diverse aviser og blade. I dag har hun helt helliget sig forfatterskabet. Kirsten Ahlburg
er kendt for sine psykologiske fagbøger, bl.a. bestsellerne Ikke i aften, skat!, Lyt til dig selv og Os to - artikler
om parforhold. Kirsten Ahlburgs bøger er gennem årene nået ud over landets grænser bl.a. til Sverige, Norge
og Holland. I Sverige er hun blandt de mest udlånte forfattere. Kirsten Ahlburg har også udgivet børne- og

ungdomsbøger, undervisningsbøger samt romaner på let dansk for voksne.

 

Anne lever i en helt almindelig kernefamilie og har stadig sine gamle
forældre. Men så kommer forandringerne snigende. Datteren Sofie
tager på efterskole, sønnen Casper flytter hjemmefra, og Annes mor
bliver alvorligt syg. Samtidig er ægteskabet med Gert begyndt at
skrante, og Anne har mistanke om, at han har en affære kørende.
Gennem årene har Anne haft tendens til jalousi og kontrol, og nu
bryder den side af hende ud i lys lue, da flere og flere hændelser



tyder på, at Gert er utro. Men har hun ret, eller er hun bare sygeligt
jaloux? Uddrag af bogen: Er jeg virkelig kommet så langt ud? Jeg
går ud i køkkenet, trækker skuffen ud, tager den bedste af vores

brødknive og lader takkerne glide mod min pegefinger. Jeg prikker
med spidsen af kniven mod min håndflade og forestiller mig, at jeg
sidder overskrævs på Gert med kniven mod hans hals og råber:

"Indrøm. Jeg ved det hele." Gert ligger under mig og spræller, men
kan ikke komme løs. Hans øjne beder om nåde men der er ingen

mercy her. Han må lide for det, han har gjort. Jeg støder kniven mod
hans hals, blodet fosser og.... "Hvad laver du, mor?" Det er Sofie,

som er kommet ud i køkkenet, uden at jeg har hørt noget. Hun stirrer
skiftevis på mig og på kniven. "Du ligner en, der er ved at planlægge
et mord," siger Sofie og griner. Hun skulle bare vide, hvor tæt hun er

på sandheden. KIRSTEN AHLBURG debuterede i 1985 med
ungdomsromanen Skal vi danse. Siden er det blevet til en lang række
bøger for børn, unge og voksne. Sideløbende med sit forfatterskab

har hun været lærer, privatpraktiserende psykoterapeut med speciale i
parforhold, samt psykologi- og samlivsskribent og brevkasserådgiver

ved diverse aviser og blade. I dag har hun helt helliget sig
forfatterskabet. Kirsten Ahlburg er kendt for sine psykologiske

fagbøger, bl.a. bestsellerne Ikke i aften, skat!, Lyt til dig selv og Os
to - artikler om parforhold. Kirsten Ahlburgs bøger er gennem årene
nået ud over landets grænser bl.a. til Sverige, Norge og Holland. I

Sverige er hun blandt de mest udlånte forfattere. Kirsten Ahlburg har
også udgivet børne- og ungdomsbøger, undervisningsbøger samt

romaner på let dansk for voksne.
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