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Silke Rie Osted Hent PDF En roman om søstrene Maja med det lette sind og den omsorgsfulde Millie. De to
unge spejles af to ældre kvinder, fasteren Anna og deres fars nye kærlighed Henriette. En logerende flytter ind

hos Millie, og han og Henriettes ankomst i familien får fortrængt sorg og skjult jalousi til at bryde frem.
PRESSEN SKREV "’Silke’ er en fængslende bog om forholdet mellem søskende og mellem børn og forældre.
Og om det kvindelige offermønster, som tydeligvis stadig trives." - Marie-Louise Paludan, ALT for damerne
"… Og som sådan er ’Silke’ en prisværdig og dygtig analyse af, hvordan mange kvinder – og mænd – lader
pligt og skyldfølelse skygge for glæden og kærligheden." - Birgitte Bartholdy, Frederiksborg Amts Avis.

"Trods sine noget forenklede psykologiske portrætter er ’Silke’ en medrivende skildring af stærke
eksistentielle problemer." - Jette Gade, Fyens Stiftstidende

 

En roman om søstrene Maja med det lette sind og den omsorgsfulde
Millie. De to unge spejles af to ældre kvinder, fasteren Anna og deres
fars nye kærlighed Henriette. En logerende flytter ind hos Millie, og
han og Henriettes ankomst i familien får fortrængt sorg og skjult

jalousi til at bryde frem. PRESSEN SKREV "’Silke’ er en
fængslende bog om forholdet mellem søskende og mellem børn og
forældre. Og om det kvindelige offermønster, som tydeligvis stadig
trives." - Marie-Louise Paludan, ALT for damerne "… Og som sådan

er ’Silke’ en prisværdig og dygtig analyse af, hvordan mange
kvinder – og mænd – lader pligt og skyldfølelse skygge for glæden
og kærligheden." - Birgitte Bartholdy, Frederiksborg Amts Avis.
"Trods sine noget forenklede psykologiske portrætter er ’Silke’ en
medrivende skildring af stærke eksistentielle problemer." - Jette
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