
Breve fra Maria
Hent bøger PDF

Majbritte Ulrikkeholm

Breve fra Maria Majbritte Ulrikkeholm Hent PDF Breve fra Maria er en fortælling om kærligheden, når den
brister.

Majbritte Ulrikkeholms tredje erindringsroman indledes med en dyster profeti. En astrolog forudser pga.
Plutos stilling i månen altomfattende omvæltninger i forfatterens liv. Inden længe virkeliggøres profetien i
form af et dødsfald og en efterfølgende livskrise. På dette nulpunkt starter bogens udviklingshistorie, der
bliver en fortælling om at tage livet i egne hænder. På et afgørende tidspunkt i krisen får fortælleren højst
overraskende hjælp fra - måske - selveste Jomfru Maria, der via automatskrift manifesterer sig i en række
breve med råd og formaninger om kærlighed. Råd, som hovedpersonen med held tager til sig. Alligevel

slutter fortællingen på uventet vis ...

Breve fra Maria er en selvstændig fortsættelse af Majbritte Ulrikkeholms to foregående erindringsromaner,
Ind i min himmel og Tilbage til Jorden.

Majbritte Ulrikkeholm, født 1964, er forfatter, sanger og sangskriver. Hendes forfatterskab tæller tre romaner
og tre erindringsbøger. Derudover har hun skrevet en håndbog i kreativitet: DET MAGISKE RUM. Både

denne og den ny bog udspringer af forfatterens omfattende kursusvirksomhed i kreativitet.
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