
Fra hjertet
Hent bøger PDF

Patricia Harman

Fra hjertet Patricia Harman Hent PDF Forlaget skriver: En varm og livsbekræftende selvbiografi af
jordemoderen Patricia Harman, der har begejstret læsere verden over med sin roman Jordemoderen fra Hope
River. Som ung lever Patricia Harman med kæreste og lille barn ude i en primitiv bjælkehytte i Minnesotas

skove ud fra et idealistisk ønske om at være selvforsynende. Nybyggerlivet viser sig dog at være hårdt slid fra
morgen til aften, og ikke mindst er det et ensomt liv i de kolde vintermåneder. Senere flytter parret ind i et

storkollektiv i Ohio og får nye kærester og børn, men også dén drøm skal vise sig svær at realisere.
Sideløbende fortæller Patricia Harman om de første hjemmefødsler, hun tager ud til, hvor de første frø til et
langt liv som jordemoder bliver lagt.Fra hjertet – en jordemoders rejse er en fortælling om at være ung og
idealistisk. Om at jage bjørne på flugt. Om livets simple glæder og sorger. Og om at finde sit kald. Samtidig

giver bogen et stærkt og levende tidsbillede fra hippietidens USA.

Pressen skriver:»[…] her er der virkelig noget at elske.«
**** – Femina
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