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En som Rebecca Marianne Thybo Søgaard Hent PDF En som Rebecca handler om to kvinder på 29 år, der
hver især tumler med deres liv. Hovedpersonen Rebecca er den pæne og politisk korrekte kvinde, der mangler
spænding i sin temmelig monotone hverdag. Linda er modsætningen – en smuk og moderigtig kvinde, der
tilsyneladende har styr på det hele. Da Rebecca tager sin kæreste i at være hende utro, vender det op og ned

på hendes tilværelse, og hun mister tilliden til andre mænd. De to veninder er et sted i livet, hvor det
biologiske ur tikker, samtidig med at de ikke helt kan få kærlighedens kabale til at gå op. De støder på

udfordringer i deres forhold til kærester, venner og familie i samspillet af relationer, der sommetider krydser
hinanden i overraskende retninger. Samtidig dukker der en sag op om en forsvunden ekskæreste, og Rebecca

bliver pludselig kastet ud i noget uventet.

Uddrag af bogen
Endnu et par tårer løb ned ad søsterens kind, og Rebecca standsede en af dem midt på kinden, der hvor farven

var lilla, og hævelsen fik øjet til at syne af mindre.
”Og hvad er det her så?” hviskede hun blidt.

Søsteren trak hovedet lidt til sig, men fortrød så og lod Rebeccas fingerspidser køre blidt hen over såret.
Sådan sad de lidt, indtil Liselotte rømmede sig og rakte ud efter vinflasken og fyldte sit glas op igen.

Rebecca trak sin hånd til sig og drak af sin vin, mens søsteren tændte endnu en cigaret og sugede dybt ind.
”Vil du fortælle om det?” spurgte Rebecca forsigtigt og stillede glasset fra sig.

Liselotte lænede sig tilbage i sofaen. Hendes ene hånd stod lige op med smøgen siddende mellem to fingre og
røgen stigende til vejrs som kunstneriske, gråblå cirkler.

”Hvad er der at fortælle?”

Om forfatteren

Marianne Thybo Søgaard  (f. 1970) er uddannet cand.ling.merc. i spansk. Hun er født og opvokset i en forstad

til Aarhus og bor nu sammen med sin mand og to børn. En som Rebecca er hendes debutroman.

 

En som Rebecca handler om to kvinder på 29 år, der hver især
tumler med deres liv. Hovedpersonen Rebecca er den pæne og
politisk korrekte kvinde, der mangler spænding i sin temmelig

monotone hverdag. Linda er modsætningen – en smuk og moderigtig
kvinde, der tilsyneladende har styr på det hele. Da Rebecca tager sin

kæreste i at være hende utro, vender det op og ned på hendes
tilværelse, og hun mister tilliden til andre mænd. De to veninder er et
sted i livet, hvor det biologiske ur tikker, samtidig med at de ikke

helt kan få kærlighedens kabale til at gå op. De støder på
udfordringer i deres forhold til kærester, venner og familie i
samspillet af relationer, der sommetider krydser hinanden i
overraskende retninger. Samtidig dukker der en sag op om en

forsvunden ekskæreste, og Rebecca bliver pludselig kastet ud i noget
uventet.

Uddrag af bogen
Endnu et par tårer løb ned ad søsterens kind, og Rebecca standsede
en af dem midt på kinden, der hvor farven var lilla, og hævelsen fik

øjet til at syne af mindre.
”Og hvad er det her så?” hviskede hun blidt.



Søsteren trak hovedet lidt til sig, men fortrød så og lod Rebeccas
fingerspidser køre blidt hen over såret. Sådan sad de lidt, indtil

Liselotte rømmede sig og rakte ud efter vinflasken og fyldte sit glas
op igen.

Rebecca trak sin hånd til sig og drak af sin vin, mens søsteren tændte
endnu en cigaret og sugede dybt ind.

”Vil du fortælle om det?” spurgte Rebecca forsigtigt og stillede
glasset fra sig.

Liselotte lænede sig tilbage i sofaen. Hendes ene hånd stod lige op
med smøgen siddende mellem to fingre og røgen stigende til vejrs

som kunstneriske, gråblå cirkler.
”Hvad er der at fortælle?”

Om forfatteren
Marianne Thybo Søgaard (f. 1970) er uddannet cand.ling.merc. i

spansk. Hun er født og opvokset i en forstad til Aarhus og bor nu
sammen med sin mand og to børn. En som Rebecca er hendes

debutroman.
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