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Pigebarn Mette Bluhme Hent PDF Forlaget skriver: I Pigebarn tages vi med på en indre rejse, hvor vi får
mulighed for at stifte bekendtskab med en fortid med seksuelle overgreb, fascinerende

fortrængningsmekanismer, anoreksi og et spinkelt håb om en dag at få et normalt liv trods fortidens overgreb
og efterfølgende liv med en spiseforstyrrelse. Mette Bluhme skriver åbent og råt, om hvordan hun tackler et
liv med dissociation og psykoser, hvor hele hendes verden slår en koldbøtte, der fordrejer hendes syn på sig
selv og sin omverden, og læseren får et unikt indblik i, hvordan et kaotisk følelsesliv leves og overleves.  
Pigebarn er en ærlig fortælling, om hvad seksuelle overgreb kan gøre ved et menneske, og handler om de
kampe, der dagligt skal kæmpes i håbet om en skønne dag at genvinde en normal tilværelse. Pigebarn er en

erindringsbog fuld af længsel og angst, men også en bog med håb og kærlighed.     

Uddrag af bogen 
"Pige er sødt og uskyldigt. Det er naivt, lyshåret og har store blå øjne. Pige bærer kjole med røde

polkaprikker og danser med vinden i det høje græs på engen en sommerdag. Pige er aldrig blevet rørt ved,
hun ved ikke meget om den verden, hun skal blive voksen i, og hun ved ikke, at der står en farlig mand og
lurer på hende i det høje græs, klar til at hive hende ind i de voksnes verden. Den pige, der for altid forbliver
en pige, vil også altid være uberørt og uskyldig. Hun vil aldrig blive en del af den verden, som den farlige

mand tvinger hende ind i. Hun vil aldrig mindes den smerte, han påførte hende, når han tog alt fra hende."      
  

Om forfatteren 
Mette Bluhme (f. 1983) er uddannet sygeplejerske og bosat på Møn. Hun arbejder til daglig på en psykiatrisk
afdeling. Mette har lidt af anoreksi, siden hun var 14, og går i dag i intensiv psykoterapi. Mette debuterede i

2014 med Perler på en snor, som er en erindringsbog. Pigebarn er en efterfølger til denne.  

 

Forlaget skriver: I Pigebarn tages vi med på en indre rejse, hvor vi
får mulighed for at stifte bekendtskab med en fortid med seksuelle
overgreb, fascinerende fortrængningsmekanismer, anoreksi og et
spinkelt håb om en dag at få et normalt liv trods fortidens overgreb
og efterfølgende liv med en spiseforstyrrelse. Mette Bluhme skriver
åbent og råt, om hvordan hun tackler et liv med dissociation og
psykoser, hvor hele hendes verden slår en koldbøtte, der fordrejer
hendes syn på sig selv og sin omverden, og læseren får et unikt
indblik i, hvordan et kaotisk følelsesliv leves og overleves.  

Pigebarn er en ærlig fortælling, om hvad seksuelle overgreb kan
gøre ved et menneske, og handler om de kampe, der dagligt skal

kæmpes i håbet om en skønne dag at genvinde en normal tilværelse.
Pigebarn er en erindringsbog fuld af længsel og angst, men også en

bog med håb og kærlighed.     

Uddrag af bogen 
"Pige er sødt og uskyldigt. Det er naivt, lyshåret og har store blå

øjne. Pige bærer kjole med røde polkaprikker og danser med vinden i
det høje græs på engen en sommerdag. Pige er aldrig blevet rørt ved,
hun ved ikke meget om den verden, hun skal blive voksen i, og hun
ved ikke, at der står en farlig mand og lurer på hende i det høje græs,



klar til at hive hende ind i de voksnes verden. Den pige, der for altid
forbliver en pige, vil også altid være uberørt og uskyldig. Hun vil
aldrig blive en del af den verden, som den farlige mand tvinger

hende ind i. Hun vil aldrig mindes den smerte, han påførte hende, når
han tog alt fra hende."         

Om forfatteren 
Mette Bluhme (f. 1983) er uddannet sygeplejerske og bosat på Møn.
Hun arbejder til daglig på en psykiatrisk afdeling. Mette har lidt af
anoreksi, siden hun var 14, og går i dag i intensiv psykoterapi. Mette
debuterede i 2014 med Perler på en snor, som er en erindringsbog.

Pigebarn er en efterfølger til denne.  

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Pigebarn&s=dkbooks

