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Hundens ører Maria Ernestam Hent PDF "Jeg var syv år, da jeg besluttede mig for at slå min mor ihjel."
Sådan begynder historien om kvinden Eva. Da den voksne Eva får en dagbog af sit barnebarn, forvandler hun
med pen og papir sine nætter til en rejse tilbage i tiden. Til anekdoterne om livet på Vestkysten, om den store

kærlighed og den første forelskelse, om ungdomsårene og barndommens verden i 60’erne …

En verden hvor evige konflikter med en smuk, selvcentreret og karismatisk mor af tiden indimellem gjorde
livet til et Helvede. Det var dét helvede inden for hjemmets fire vægge, der drev hende til at træffe den

skæbnesvangre beslutning som syvårig: at hun vil være den, der overlever. Gennem hele sin opvækst prøver
Eva forgæves at betro sig til nogen, men de eneste ører, der lytter til hende, er hundens – Busters – og det får
sine følger. Fyrre år senere er Eva selv blevet både mor og mormor, og nu - klogere på livet - kommer alt det,
Eva har prøvet at glemme, tilbage til hende. Og ved et banalt tilfælde finder sandheden om, hvad der virkelig

skete, ører, der lytter …

Hundens Ører er et psykologisk portræt af en datters forhold til sin mor og sin verden. En rammende skildring
af kærlighed og vrede og det uomgængelige forhold mellem mor og datter – fortalt med så megen bizar og
makaber humor at det fuldstændig tager vejret fra en. En enestående, underholdende og utraditionel roman.

Poetisk, brutal, sort og gnistrende.
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Sådan begynder historien om kvinden Eva. Da den voksne Eva får en
dagbog af sit barnebarn, forvandler hun med pen og papir sine nætter
til en rejse tilbage i tiden. Til anekdoterne om livet på Vestkysten,
om den store kærlighed og den første forelskelse, om ungdomsårene

og barndommens verden i 60’erne …

En verden hvor evige konflikter med en smuk, selvcentreret og
karismatisk mor af tiden indimellem gjorde livet til et Helvede. Det
var dét helvede inden for hjemmets fire vægge, der drev hende til at
træffe den skæbnesvangre beslutning som syvårig: at hun vil være
den, der overlever. Gennem hele sin opvækst prøver Eva forgæves at

betro sig til nogen, men de eneste ører, der lytter til hende, er
hundens – Busters – og det får sine følger. Fyrre år senere er Eva
selv blevet både mor og mormor, og nu - klogere på livet - kommer
alt det, Eva har prøvet at glemme, tilbage til hende. Og ved et banalt
tilfælde finder sandheden om, hvad der virkelig skete, ører, der lytter

…

Hundens Ører er et psykologisk portræt af en datters forhold til sin
mor og sin verden. En rammende skildring af kærlighed og vrede og
det uomgængelige forhold mellem mor og datter – fortalt med så

megen bizar og makaber humor at det fuldstændig tager vejret fra en.
En enestående, underholdende og utraditionel roman. Poetisk, brutal,

sort og gnistrende.
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