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Kvindelig Lone Diana Jørgensen Hent PDF "Hvordan mon hun havde det nu? Anna lukkede øjnene. Gad
vidst, hvordan hun klarede pensionisttilværelsen sammen med sin mand, som hun indimellem var så træt af,
at hun fremprovokerede et skænderi blot for at få ham til at skrubbe ned i sommerhuset et par dage, så hun
kunne få lidt tid for sig selv. Hun fik åndenød af at have ham om sig konstant. Gudskelov for arbejdet, og

gudskelov for sommerhuset. Det sagde hun tit, når hun søgte trøst hos kollegerne."

Anna har ramt de 50, og hendes liv ser ikke længere ud, som hun kunne have ønsket. Kærligheden er kølnet
af, mens hedeturene tager til. I "Kvindelig" hører vi sørgmuntre historier fra Annas egen tilværelse, men også

fra kvinderne omkring hende, om deres op- og nedture med kærligheden, om troskab og utroskab,
kvindelighed og mænd...

Den danske forfatter Lone Diana Jørgensen (f. 1947) har blandt andet skrevet en lang række ungdomsbøger.
Hun er cand.mag. i dansk og teatervidenskab og var i en længere årrække klummeskribent i Berlingske

Tidende. Lone Diana Jørgensen debuterede i 1985 med erindringsromanen "Ikke to i én stol! – En personlig
beretning om min ufuldstændige barndom".
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skænderi blot for at få ham til at skrubbe ned i sommerhuset et par
dage, så hun kunne få lidt tid for sig selv. Hun fik åndenød af at have

ham om sig konstant. Gudskelov for arbejdet, og gudskelov for
sommerhuset. Det sagde hun tit, når hun søgte trøst hos kollegerne."

Anna har ramt de 50, og hendes liv ser ikke længere ud, som hun
kunne have ønsket. Kærligheden er kølnet af, mens hedeturene tager

til. I "Kvindelig" hører vi sørgmuntre historier fra Annas egen
tilværelse, men også fra kvinderne omkring hende, om deres op- og
nedture med kærligheden, om troskab og utroskab, kvindelighed og

mænd...

Den danske forfatter Lone Diana Jørgensen (f. 1947) har blandt
andet skrevet en lang række ungdomsbøger. Hun er cand.mag. i

dansk og teatervidenskab og var i en længere årrække
klummeskribent i Berlingske Tidende. Lone Diana Jørgensen

debuterede i 1985 med erindringsromanen "Ikke to i én stol! – En
personlig beretning om min ufuldstændige barndom".
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