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Den tabte sko Susanne Ulrik Magn\u00e9li Hent PDF ”Ah, jordbærrene smager godt, og det er meget bedre
end den leverpostejmad, Eri laver til mig hjemme. Så bliver man heller ikke søvnig af at spise dem”. Louise
på 6 år vokser op i et overklassehjem, hvor både mor og far plejer karrieren. Hun bliver fra spæd passet af

familiens grønlandske husven Eri, som misbruger hende i det skjulte. Han kæmper selv en kamp med de indre
dæmoner og ønsker ikke at opføre sig så egoistisk. Efter kraftige mavesmerter konstaterer lægen, at Louise
har tegn på tuberkulose. Hendes sygdom tager hårdt på forældrene, og moren rammes af en psykose. Vi
møder hende bl.a. som posedame i Rom. Faren søger trøst hos en kvindelig kollega … Susanne Ulrik

Magnéli (f.1954) er Korrespondent og har bl.a. studeret Nordisk i et par år. Hun har i 7 år været ansat ved EU-
Domstolen i Luxembourg og er forfatter til bogen ”Farlig indsigt”.

 

”Ah, jordbærrene smager godt, og det er meget bedre end den
leverpostejmad, Eri laver til mig hjemme. Så bliver man heller ikke

søvnig af at spise dem”. Louise på 6 år vokser op i et
overklassehjem, hvor både mor og far plejer karrieren. Hun bliver fra
spæd passet af familiens grønlandske husven Eri, som misbruger
hende i det skjulte. Han kæmper selv en kamp med de indre

dæmoner og ønsker ikke at opføre sig så egoistisk. Efter kraftige
mavesmerter konstaterer lægen, at Louise har tegn på tuberkulose.
Hendes sygdom tager hårdt på forældrene, og moren rammes af en
psykose. Vi møder hende bl.a. som posedame i Rom. Faren søger
trøst hos en kvindelig kollega … Susanne Ulrik Magnéli (f.1954) er
Korrespondent og har bl.a. studeret Nordisk i et par år. Hun har i 7 år

været ansat ved EU-Domstolen i Luxembourg og er forfatter til
bogen ”Farlig indsigt”.
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