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Hun og jeg Pia Møller Nielsen Hent PDF En kvinde omkring 40 år genkender i et erotisk møde med en
ung mand sin tabte kærlighed.

Det sætter en erindringsproces i gang. I tilbageblik genkalder hun sig sin ungdom – en tid fuld af livsmod,
men også svigt og tab. Blandt mange mænd var der især én, som hun forelskede sig alvorligt i, og som hun nu

synes at genkende i den unge mands blik.

Erindringsprocessen fører hende også tilbage til den barndom, hvor hun var udsat for seksuelle overgreb af en
voksen mand, som hun følte sig meget knyttet til, fordi han gav hende en opmærksomhed og et ansvar, hun
ikke kendte hjemmefra. Oplevelser der gør det svært for hende at hengive sig til den mand, hun forelskede sig

i som ung, og som hun fik et barn med, men blev skilt fra. Og som hun måske stadig elsker.

”Hun og jeg” er indlæst som lydbog af Helen Korsgaard i 2016 for Lytteratur hos AV Forlaget / Swann studio

 

En kvinde omkring 40 år genkender i et erotisk møde med en
ung mand sin tabte kærlighed.

Det sætter en erindringsproces i gang. I tilbageblik genkalder hun sig
sin ungdom – en tid fuld af livsmod, men også svigt og tab. Blandt
mange mænd var der især én, som hun forelskede sig alvorligt i, og

som hun nu synes at genkende i den unge mands blik.

Erindringsprocessen fører hende også tilbage til den barndom, hvor
hun var udsat for seksuelle overgreb af en voksen mand, som hun

følte sig meget knyttet til, fordi han gav hende en opmærksomhed og
et ansvar, hun ikke kendte hjemmefra. Oplevelser der gør det svært
for hende at hengive sig til den mand, hun forelskede sig i som ung,
og som hun fik et barn med, men blev skilt fra. Og som hun måske

stadig elsker.
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