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En Brøkdel Tilbage Inger Goul Andersen Hent PDF En brøkdel tilbage er glimtvise erindringsskildringer fra
forskellige faser i livet fra barndommen til voksenlivet for to tvillingepiger, der er tæt forbundne gennem
specielle bånd. Det er en fortælling om det at vokse op og indgå i en ubrydelig alliance, som danner trygge
og lykkelige rammer for dem gennem livet. De to piger er knyttet tæt sammen gennem adskillige oplevelser
og episoder, der deles på godt og ondt. Som tvillinger står de ubrydeligt sammen, og det giver en robusthed

over for de knubs, som livet også byder på undervejs.

Livsglæde og en grundlæggende optimisme hos begge piger er de bærende kræfter i det symbiotiske forhold,
der skildres. Det er kendetegnende for alle gøremål, lige indtil den dag en livstruende sygdom melder sig på

banen for den enes vedkommende. Det tilføjer pludselig et alvorligt aspekt til fællesskabet og tilføjer
eksistentielle overvejelser omkring de forhold, tilværelsen pludselig byder på.

Bogen handler om frygt for at konfrontere det ukendte – at skulle miste, og den skyldfølelse, der følger med,
når det definitive sker.

Uddrag af bogen

Vi føler os næsten som sjældne dyr i zoologisk have, bliver begloet med insisterende blikke fra alle sider. Det
preller nu af på os. Som vand på en gås. Vi har, uden at vi har aftalt det på forhånd, en stærk og ubrydelig

alliance – vi er to fra starten af. Erfaringen har indtil nu lært os, at sammen overvinder vi alt i nye situationer,
også debut i en ny skole i femte klasse. Der hviler en indforståethed over vores tilstedeværelse, over vores
samhørighed – også blandt nye kammerater. Det giver os en naturlig integritet at være to med samme

efternavn og være lige gamle, og vi forskanser os straks ved det eneste ledige bord, da vi gør vores entre i
klasseværelset. Sammen.

Om forfatteren

Inger Goul Andersen (f. 1959) er uddannet som lærer og studievejleder og arbejder som
uddannelseskonsulent inden for voksen- og efteruddannelse. Hun er gift og har tre voksne børn. Ynder at
færdes i naturen – opleve, være aktiv og hente inspiration, at rejse ud og opsøge nye kulturer samt være

sammen med familie og venner. Hun har altid skrevet – faglige tekster, digte og sange. En brøkdel tilbage,
som er en erindringsskildring, er hendes debutudgivelse.

 

En brøkdel tilbage er glimtvise erindringsskildringer fra forskellige
faser i livet fra barndommen til voksenlivet for to tvillingepiger, der
er tæt forbundne gennem specielle bånd. Det er en fortælling om det
at vokse op og indgå i en ubrydelig alliance, som danner trygge og
lykkelige rammer for dem gennem livet. De to piger er knyttet tæt
sammen gennem adskillige oplevelser og episoder, der deles på godt
og ondt. Som tvillinger står de ubrydeligt sammen, og det giver en
robusthed over for de knubs, som livet også byder på undervejs.

Livsglæde og en grundlæggende optimisme hos begge piger er de
bærende kræfter i det symbiotiske forhold, der skildres. Det er

kendetegnende for alle gøremål, lige indtil den dag en livstruende
sygdom melder sig på banen for den enes vedkommende. Det tilføjer
pludselig et alvorligt aspekt til fællesskabet og tilføjer eksistentielle
overvejelser omkring de forhold, tilværelsen pludselig byder på.



Bogen handler om frygt for at konfrontere det ukendte – at skulle
miste, og den skyldfølelse, der følger med, når det definitive sker.

Uddrag af bogen

Vi føler os næsten som sjældne dyr i zoologisk have, bliver begloet
med insisterende blikke fra alle sider. Det preller nu af på os. Som
vand på en gås. Vi har, uden at vi har aftalt det på forhånd, en stærk
og ubrydelig alliance – vi er to fra starten af. Erfaringen har indtil nu
lært os, at sammen overvinder vi alt i nye situationer, også debut i en

ny skole i femte klasse. Der hviler en indforståethed over vores
tilstedeværelse, over vores samhørighed – også blandt nye

kammerater. Det giver os en naturlig integritet at være to med samme
efternavn og være lige gamle, og vi forskanser os straks ved det

eneste ledige bord, da vi gør vores entre i klasseværelset. Sammen.
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studievejleder og arbejder som uddannelseskonsulent inden for
voksen- og efteruddannelse. Hun er gift og har tre voksne børn.

Ynder at færdes i naturen – opleve, være aktiv og hente inspiration,
at rejse ud og opsøge nye kulturer samt være sammen med familie og
venner. Hun har altid skrevet – faglige tekster, digte og sange. En

brøkdel tilbage, som er en erindringsskildring, er hendes
debutudgivelse.
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