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Skæbnens spind Mette Milan Hjortlund Hent PDF Mette Andersen er træt af sit rutineplagede liv i Danmark

og beslutter sig for at skabe sig et nyt liv i udlandet, mens hun stadig er ung og fri. Trods protester fra
barndomsveninden og familien tager hun til London, hvor hun får job som lærer på en pigeskole. Mens hun
prøver at justere sig til sin nye tilværelse i England, og alle de følelser hun har vedrørende bruddet med

Danmark, støder hun ind i Robert. Herefter tager hendes liv i London en uventet drejning som ingen, og da
slet ikke Mette selv, kunne have forudset. Hun må træffe nogle alvorlige og vigtige valg om fremtiden,

samtidig med hun bliver bombarderet med følelser, konfrontationer og kriser både fra hjemmefronten og livet
i London. Er lykken én ting og skæbnen noget helt andet? Eller kan de to kombineres i en sameksistens, der
giver mening. Uddrag af bogen: "Jeg er ked af det, men jeg forstår Dem ikke, miss. Er De okay?" Jeg fik mig
vendt om på ryggen og satte mig lige så stille op. Jeg var fortumlet og desorienteret. Hvem talte til mig?

Havde jeg også slået hovedet eller hvad? "Miss. Jeg er bekymret for Dem. De faldt hårdt. Er De okay?" Jeg
fokuserede blikket på et ansigt foran mig, og igen fik jeg svært ved at trække vejret. Jeg måtte være i

himmelen, for foran mig stod tydeligvis en engleskikkelse. En mand med bekymrede, men de mest smukke,
grønne øjne, jeg i mit liv havde set, tog mit ansigt i sine hænder og kiggede mig direkte i øjnene. Jeg var

bestemt i himmelen. Om forfatteren: Mette Milan Hjortlund er født i 1986. Hun er opvokset i Sønderjylland,
nærmere betegnet Arnum, men er nu bosat i Gram med sin mand. Hun har arbejdet som lærer de sidste fire år.
Sideløbende har der været tid til at skrive på romanen Skæbnens spind, som er hendes debutroman. Mette
brænder for at undervise og for at skrive. Humor, kærlighed, men også alvor, er en del af den genre, som

kaldes "chick-lit".

 

Mette Andersen er træt af sit rutineplagede liv i Danmark og
beslutter sig for at skabe sig et nyt liv i udlandet, mens hun stadig er
ung og fri. Trods protester fra barndomsveninden og familien tager
hun til London, hvor hun får job som lærer på en pigeskole. Mens
hun prøver at justere sig til sin nye tilværelse i England, og alle de
følelser hun har vedrørende bruddet med Danmark, støder hun ind i
Robert. Herefter tager hendes liv i London en uventet drejning som
ingen, og da slet ikke Mette selv, kunne have forudset. Hun må



træffe nogle alvorlige og vigtige valg om fremtiden, samtidig med
hun bliver bombarderet med følelser, konfrontationer og kriser både
fra hjemmefronten og livet i London. Er lykken én ting og skæbnen
noget helt andet? Eller kan de to kombineres i en sameksistens, der
giver mening. Uddrag af bogen: "Jeg er ked af det, men jeg forstår
Dem ikke, miss. Er De okay?" Jeg fik mig vendt om på ryggen og
satte mig lige så stille op. Jeg var fortumlet og desorienteret. Hvem
talte til mig? Havde jeg også slået hovedet eller hvad? "Miss. Jeg er
bekymret for Dem. De faldt hårdt. Er De okay?" Jeg fokuserede
blikket på et ansigt foran mig, og igen fik jeg svært ved at trække
vejret. Jeg måtte være i himmelen, for foran mig stod tydeligvis en
engleskikkelse. En mand med bekymrede, men de mest smukke,
grønne øjne, jeg i mit liv havde set, tog mit ansigt i sine hænder og
kiggede mig direkte i øjnene. Jeg var bestemt i himmelen. Om

forfatteren: Mette Milan Hjortlund er født i 1986. Hun er opvokset i
Sønderjylland, nærmere betegnet Arnum, men er nu bosat i Gram

med sin mand. Hun har arbejdet som lærer de sidste fire år.
Sideløbende har der været tid til at skrive på romanen Skæbnens

spind, som er hendes debutroman. Mette brænder for at undervise og
for at skrive. Humor, kærlighed, men også alvor, er en del af den

genre, som kaldes "chick-lit".
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