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På den forkerte side Lucy Ludvigsen Hent PDF Vi er i 1967. Tiden før Kvindebevægelsen. Før ordet
”lesbisk” blev brugt – og ”bøsse” kun var et skældsord. Her møder vi den 22-årige Vivi, der kæmper med
stigende tvivl om sit seksuelle ståsted. Inderst inde ved hun, at hun er til kvinder. Men hvordan kan hun

nogensinde indrømme det over for sig selv og sine omgivelser, når hun ikke ønsker at være på den forkerte
side?

Et møde med den homoseksuelle kollega, Søren, giver Vivi det skub, hun har brug for. Han fører hende ind i
en ny verden, der på én gang er farlig og fascinerende. En verden, der på trods af prostitution, stoffer og
kønsforvirring, giver Vivi fornyet håb om et liv med åbenhed og fællesskab, men som også sår tvivl om,

hvilke valg hun skal træffe.

Lucy Ludvigsen er født i København i 1946. Hun er billedkunstner og uddannet Familie- og Kunstterapeut.

”På den forkerte side” er hendes debutroman.

 

Vi er i 1967. Tiden før Kvindebevægelsen. Før ordet ”lesbisk” blev
brugt – og ”bøsse” kun var et skældsord. Her møder vi den 22-årige
Vivi, der kæmper med stigende tvivl om sit seksuelle ståsted. Inderst
inde ved hun, at hun er til kvinder. Men hvordan kan hun nogensinde
indrømme det over for sig selv og sine omgivelser, når hun ikke

ønsker at være på den forkerte side?

Et møde med den homoseksuelle kollega, Søren, giver Vivi det skub,
hun har brug for. Han fører hende ind i en ny verden, der på én gang
er farlig og fascinerende. En verden, der på trods af prostitution,
stoffer og kønsforvirring, giver Vivi fornyet håb om et liv med

åbenhed og fællesskab, men som også sår tvivl om, hvilke valg hun
skal træffe.

Lucy Ludvigsen er født i København i 1946. Hun er billedkunstner
og uddannet Familie- og Kunstterapeut.

”På den forkerte side” er hendes debutroman.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=På den forkerte side&s=dkbooks

