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Til sidste dråbe Rikke Krabsen Bredahl Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er blevet en realitet efter
mange overvejelser. Forfatteren, Rikke Krabsen Bredahl, skrev i 2006 et brev til sin mor, da hun for at
beskytte sig selv måtte bryde kontakten med moderen, der var alkoholiker. Brevet danner grundlaget for

bogens hovedbudskab. Siden da er både moderen og faderen døde.
Rikke og hendes fire søskende er stadig påvirket af de oplevelser og begivenheder, der fandt sted i de år, hvor

de kæmpede for at få kompetent hjælp til hele familien. 

Når du læser bogen, er det vigtigt at huske på, at det er Rikkes oplevelser af virkeligheden, du bliver indviet
i. Det er hendes sandhed og hendes opfattelse af omstændighedernes udvikling, du er vidne til. Selve brevet
er bevaret i sin autentiske form og kun enkelte steder ændret i grammatikken for læsevenlighedens skyld.

Skift mellem nutid og datid er også bevaret i respekt for Rikkes skiftende sindsstemning undervejs.

 

Forlaget skriver: Denne bog er blevet en realitet efter mange
overvejelser. Forfatteren, Rikke Krabsen Bredahl, skrev i 2006 et
brev til sin mor, da hun for at beskytte sig selv måtte bryde kontakten
med moderen, der var alkoholiker. Brevet danner grundlaget for
bogens hovedbudskab. Siden da er både moderen og faderen døde.
Rikke og hendes fire søskende er stadig påvirket af de oplevelser og
begivenheder, der fandt sted i de år, hvor de kæmpede for at få

kompetent hjælp til hele familien. 

Når du læser bogen, er det vigtigt at huske på, at det er Rikkes
oplevelser af virkeligheden, du bliver indviet i. Det er hendes

sandhed og hendes opfattelse af omstændighedernes udvikling, du er
vidne til. Selve brevet er bevaret i sin autentiske form og kun enkelte
steder ændret i grammatikken for læsevenlighedens skyld. Skift

mellem nutid og datid er også bevaret i respekt for Rikkes skiftende
sindsstemning undervejs.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Til sidste dråbe&s=dkbooks

