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Mellemlandet og andre fortællinger om menneskebørn Marianne Hesselholt Hent PDF "Det var gået som en
løbeild fra hus til hus. Alle drenge. Og samtidig. De skulle møde op på byens store torv. Og løbe ud i gaderne
og storme frem mod soldaterne og dynge dem til med sten. Ja, stene dem, det var det, de skulle. Som man
stener skøger." Marianne Hesselholts noveller fortæller om børn og unge i kriser. Nogle er i krise, fordi de er
født ind i et land i krig. Andre oplever kriser inden i sig selv i form af psykiske problemer. Fælles for alle er,
at det kan være forfærdeligt svært at krydse mellemlandet mellem barndommen og voksenlivet. Den danske
forfatter Marianne Hesselholt (f. 1943) er uddannet cand.mag. i fransk og dansk fra Aarhus Universitet og

arbejdede efterfølgende som gymnasielærer. Marianne Hesselholt har udgivet en lang række novellesamlinger
samt historiske og biografiske romaner. I sine noveller har hun blandt andet beskæftiget sig med sygdommen

demens.

 

"Det var gået som en løbeild fra hus til hus. Alle drenge. Og
samtidig. De skulle møde op på byens store torv. Og løbe ud i

gaderne og storme frem mod soldaterne og dynge dem til med sten.
Ja, stene dem, det var det, de skulle. Som man stener skøger."

Marianne Hesselholts noveller fortæller om børn og unge i kriser.
Nogle er i krise, fordi de er født ind i et land i krig. Andre oplever
kriser inden i sig selv i form af psykiske problemer. Fælles for alle
er, at det kan være forfærdeligt svært at krydse mellemlandet mellem

barndommen og voksenlivet. Den danske forfatter Marianne
Hesselholt (f. 1943) er uddannet cand.mag. i fransk og dansk fra
Aarhus Universitet og arbejdede efterfølgende som gymnasielærer.
Marianne Hesselholt har udgivet en lang række novellesamlinger
samt historiske og biografiske romaner. I sine noveller har hun

blandt andet beskæftiget sig med sygdommen demens.
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