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Skæbnetræf Bente Ehlers Willadsen Hent PDF Forlaget skriver: Samlingens ti noveller, hvoraf nogle er
inspireret af virkelige hændelser, foregår over en periode på næsten 100 år. Det gennemgående tema er
hvorfor? Hvorfor handler nogle mennesker imod deres egne interesser? Hvorfor styrter Birthe ud af

skolelokalet for aldrig at vende tilbage? Og hvorfor overgiver Lone sig til sidst i Tabu? Novellerne afspejler,
hvordan uovervejede bemærkninger eller handlinger fører skæbnesvangre beslutninger med sig. Menneskenes

børn er langtfra altid de fornuftsvæsener, som de gerne vil fremstå som.     

Uddrag af bogen 
Der bliver stille. Anne føler sig presset op i en krog. Hun føler både Karens og ekspeditricens blikke som

sylespidse nåle.  
- Nå, jamen så tager jeg den. De kan måske hænge den til side til i morgen. Min mand kommer og betaler

den. 
Karen smiler anerkendende. Ekspeditricens udtryk siger tydeligt, at hun nu tilgiver alt. Hun er lutter smil og
imødekommenhed og skriver Annes adresse op. Men Anne er tung om hjertet, da de forlader forretningen.
Karen har ikke købt den orange, den gør hende for bleg, og hun var ikke interesseret i at prøve andre. Anne
ser langt efter hende, da hun fjerner sig med lette skridt. - Hvordan gik dette til? spørger hun undrende sig

selv.       

Om forfatteren 
Bente Ehlers Willadsen (f. 1931) er uddannet korrespondent og designer. Har arbejdet meget for kvindesagen

i Dansk Kvindesamfund. Bor i Hillerød med sin sheltiehund, Carrie.

 

Forlaget skriver: Samlingens ti noveller, hvoraf nogle er inspireret af
virkelige hændelser, foregår over en periode på næsten 100 år. Det
gennemgående tema er hvorfor? Hvorfor handler nogle mennesker
imod deres egne interesser? Hvorfor styrter Birthe ud af skolelokalet
for aldrig at vende tilbage? Og hvorfor overgiver Lone sig til sidst i
Tabu? Novellerne afspejler, hvordan uovervejede bemærkninger eller
handlinger fører skæbnesvangre beslutninger med sig. Menneskenes
børn er langtfra altid de fornuftsvæsener, som de gerne vil fremstå

som.     

Uddrag af bogen 
Der bliver stille. Anne føler sig presset op i en krog. Hun føler både

Karens og ekspeditricens blikke som sylespidse nåle.  
- Nå, jamen så tager jeg den. De kan måske hænge den til side til i

morgen. Min mand kommer og betaler den. 
Karen smiler anerkendende. Ekspeditricens udtryk siger tydeligt, at
hun nu tilgiver alt. Hun er lutter smil og imødekommenhed og
skriver Annes adresse op. Men Anne er tung om hjertet, da de

forlader forretningen. Karen har ikke købt den orange, den gør hende
for bleg, og hun var ikke interesseret i at prøve andre. Anne ser langt
efter hende, da hun fjerner sig med lette skridt. - Hvordan gik dette

til? spørger hun undrende sig selv.       



Om forfatteren 
Bente Ehlers Willadsen (f. 1931) er uddannet korrespondent og

designer. Har arbejdet meget for kvindesagen i Dansk
Kvindesamfund. Bor i Hillerød med sin sheltiehund, Carrie.
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