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Bag de lukkede døre Maria Baastlund Nielsen Hent PDF Det siges, at lykkelige mennesker ingen gode

historier har. Men hvem er også, når det kommer til stykket, lykkelig? De fleste af os oplever trods alt både
medgang og modgang, det sure med det søde. Det gør sig i hvert fald gældende for beboerne i opgangen. Otte
på papiret ganske ens lejligheder byder på et kalejdoskopisk væld af historier om det levede liv. Vi følger
beboerne gennem en helt almindelig forårsdag i 2013, og vi lærer umådeligt meget om vores lille land

gennem dette udsnit af befolkningen. Bag de lukkede døre er en skønlitterær roman, hvis innovative struktur
vil appellere til voksne mennesker med en interesse i samfundets succeshistorier og tragiske skæbner. Den
blotlægger skyggesiderne, vi helst skjuler for os selv og alle andre, men den ved også, at forstå er at tilgive.
Du husker måske ikke d. 23. marts 2013, men efter Bag de lukkede døre glemmer du den aldrig igen. Uddrag
af bogen: "Et utal af bryster i forskellige former og størrelser fyldte hans tanker, og en svag stønnen undslap
hans læber. Små bryster, store bryster, lange bryster, sorte, hvide, gyldenbrune … gyldenbrune … asiatiske …
asiatiske bryster. Et billede af en køn, lille thailandsk kvinde dukkede op på hans nethinde. Hendes øjne var
halvt lukkede i nydelse … og så pludselig … pludselig var de skræmte, opspilede. Jørgen udstødte et lille
skrig og åbnede forskrækket sine øjne. Slaget var tabt! Med bankende hjerte og en vis portion ærgrelse

registrerede han, hvordan den lurende orgasme tog sit tilbagetog. Blodet forsvandt fra hans lem og efterlod en
halvslatten pølse, som til forveksling mindede om dem i posen." Om forfatteren: Maria Baastlund Nielsen er
født i 1974. Hun er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2004 (autoriseret i 2008) og arbejder
som psykolog i privat praksis. Herudover er hun fast blogger på et veletableret datingsite. Bag de lukkede

døre er hendes første roman.

 

Det siges, at lykkelige mennesker ingen gode historier har. Men
hvem er også, når det kommer til stykket, lykkelig? De fleste af os
oplever trods alt både medgang og modgang, det sure med det søde.
Det gør sig i hvert fald gældende for beboerne i opgangen. Otte på
papiret ganske ens lejligheder byder på et kalejdoskopisk væld af
historier om det levede liv. Vi følger beboerne gennem en helt

almindelig forårsdag i 2013, og vi lærer umådeligt meget om vores
lille land gennem dette udsnit af befolkningen. Bag de lukkede døre
er en skønlitterær roman, hvis innovative struktur vil appellere til



voksne mennesker med en interesse i samfundets succeshistorier og
tragiske skæbner. Den blotlægger skyggesiderne, vi helst skjuler for
os selv og alle andre, men den ved også, at forstå er at tilgive. Du

husker måske ikke d. 23. marts 2013, men efter Bag de lukkede døre
glemmer du den aldrig igen. Uddrag af bogen: "Et utal af bryster i
forskellige former og størrelser fyldte hans tanker, og en svag

stønnen undslap hans læber. Små bryster, store bryster, lange bryster,
sorte, hvide, gyldenbrune … gyldenbrune … asiatiske … asiatiske
bryster. Et billede af en køn, lille thailandsk kvinde dukkede op på
hans nethinde. Hendes øjne var halvt lukkede i nydelse … og så

pludselig … pludselig var de skræmte, opspilede. Jørgen udstødte et
lille skrig og åbnede forskrækket sine øjne. Slaget var tabt! Med

bankende hjerte og en vis portion ærgrelse registrerede han, hvordan
den lurende orgasme tog sit tilbagetog. Blodet forsvandt fra hans lem
og efterlod en halvslatten pølse, som til forveksling mindede om dem
i posen." Om forfatteren: Maria Baastlund Nielsen er født i 1974.
Hun er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2004
(autoriseret i 2008) og arbejder som psykolog i privat praksis.

Herudover er hun fast blogger på et veletableret datingsite. Bag de
lukkede døre er hendes første roman.
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