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Det natten bringer frem Anja Duna Hent PDF Hvad gør du, når din kæreste er ved at køre sit liv i sænk og dit
arbejde kræver, at du handler imod dit menneskesyn? "Hun åbner munden for at gøre indvendinger, men han
laver en fejende bevægelse med hånden som for at signalere: Ingen afbrydelser. Hun sipper af sin kaffe, mens
hun venter. Han fortsætter: Og jeg har fundet ud af, hvad jeg vil. Jeg vil hjælpe din mand. Den slurk kaffe,

hun lige har taget, ryger spontant ned i luftrøret. Louise bryder ud i en grim hoste. Da den er gået over, sidder
hun tilbage med tårer i øjnene og et kaotisk følelses- og tankemylder." Louise er presset. Både på arbejdet

som socialrådgiver og på hjemmefronten, hvor hendes parforhold ikke har udviklet sig siden bryllupsplanerne
for år tilbage blev afblæst. Hendes kæreste er samtidig ved at gå ned med flaget. En dag får hun et tilbud. En

samtidsroman om at navigere i arbejdsliv, parforhold, håndtere sindlidelse og stress samt finde mening.

 

Hvad gør du, når din kæreste er ved at køre sit liv i sænk og dit
arbejde kræver, at du handler imod dit menneskesyn? "Hun åbner

munden for at gøre indvendinger, men han laver en fejende
bevægelse med hånden som for at signalere: Ingen afbrydelser. Hun
sipper af sin kaffe, mens hun venter. Han fortsætter: Og jeg har

fundet ud af, hvad jeg vil. Jeg vil hjælpe din mand. Den slurk kaffe,
hun lige har taget, ryger spontant ned i luftrøret. Louise bryder ud i
en grim hoste. Da den er gået over, sidder hun tilbage med tårer i
øjnene og et kaotisk følelses- og tankemylder." Louise er presset.
Både på arbejdet som socialrådgiver og på hjemmefronten, hvor

hendes parforhold ikke har udviklet sig siden bryllupsplanerne for år
tilbage blev afblæst. Hendes kæreste er samtidig ved at gå ned med
flaget. En dag får hun et tilbud. En samtidsroman om at navigere i
arbejdsliv, parforhold, håndtere sindlidelse og stress samt finde

mening.
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