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Når mor dør Lene Skriver Bak Hent PDF NÅR MOR DØR er beretningen om otte kvinders tab af deres mor.

Kvinderne fortæller om angst, sorg, smerte og af- magt. Om at få sagt de rigtige ting og om ikke at få sagt
dem. Om at planlægge den bedste begravelse i verden for den kvinde, der betyder allermest. Om at forstå og

tilgive, at hun ikke længere lever. Om at tilgive sig selv.

Kvinderne er 15, 19, 26, 34, 42, 52, 59 og 74 år, da de mister deres mor.

Deres fortællinger er individuelle, særlige og vidt forskellige, men de er også fælles. De svære ting er svære,
uanset om man er 15 eller 74. Og mor vil altid mangle, også selvom man inderst inde godt kan se, at det er

bedre for hende at få fred.

Selv mange år efter kan en tanke, en duft, en sang, en samtale få tårerne frem i øjenkrogen, og savnet bliver
pludseligt nærværende igen.
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Kvinderne er 15, 19, 26, 34, 42, 52, 59 og 74 år, da de mister deres
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