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Fugl Phönix Hanne Bistrup Hent PDF En samtidsroman om uforudsete begivenheder der ændrer skæbner - og
medfører ny udvikling. Arven har ændret deres liv og deres fremtid. De mødes og skaber relationer på tværs

af familiebånd og sociale skel. Som en fugl Phönix lægger de fortiden bag sig og flyver mod nye mål.
Personerne har alle det tilfælles, at kærligheden er en vigtig drivkraft i deres liv og medbestemmende for de
valg, de træffer. Kærlighedens mange ansigter er som en mosaik, der ender med at danne et smukt og noget
anderledes mønster, end man måske havde forventet. Dette er den sidste bog i triologien om tre familier, som
fru Terkelsen betænkte i sit testamente på hver sin måde. Om forfatteren: Hanne Bistrup er cand. psych. og
forfatter. Som nummer syv i en søskendeflok er hun vokset op med mange mennesker omkring sig. Hun har
hele sit liv været en interesseret iagttager af andres adfærd. Både privat og professionelt har hun bevæget sig
rundt i mange forskellige miljøer og ladet sig inspirere af mennesker og begivenheder, hun har mødt på sin
vej. Musik har været en trofast livsledsager. Hun har sunget i et jazz band, spillet folkemusik, hun har skrevet

sange, og hun har været med til at arrangere musikfestivals. Efter et langt arbejdsliv samler de kreative
interesser sig nu udelukkende om at skrive. Uddrag af bogen: Nina får andet at tænke på, da Sally kommer

fræsende ned ad grusvejen, smider sin cykel ved foden af trappen og tramper ind i huset, hvorpå hun
fortsætter op på sit værelse og knalder døren i med et ordentligt brag. Nina følger rystet efter, men da hun vil
åbne døren, er den låst indefra. - Sally, hvad sker der? Lås så op, så jeg kan komme ind! - Lad mig være, lyder
det hulkende inde fra værelset. - Lås så op, hører du. Nina banker energisk og vedvarende på døren. Sally
glider stille som en kat hen og låser op, så skynder hun sig tilbage til sengen, hvor hun lægger sig oven på
tæppet med ryggen ud mod rummet og armene over hovedet. Hendes krop gennemrystes af lydløse hulk.
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sociale skel. Som en fugl Phönix lægger de fortiden bag sig og flyver
mod nye mål. Personerne har alle det tilfælles, at kærligheden er en
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