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HJERTEFRI Rie Pedersen Hent PDF ”De er så koncentrerede, aha, de opererer, det er dét, de har gang i!

Lyset, det er operationslampen. Og nu ser jeg kvindens ansigt dernede på båren. På én gang langt fra og tæt
på. Jamen den kvinde er jo mig! Hjertet i hånden er mit, jeg troede ikke, at det var smukt!” Hvordan mon
vores hjerte ser ud? Sådan helt konkret, men også i mere overført betydning. Er vi overhovedet i stand til at
give dét, vi gerne selv vil have? Eller til at tage imod? Hjertefri handler om generationen af kvinder, der blev

opdraget traditionelt, men senere fik frihed, både personligt og seksuelt. Hovedpersonen Marianne står
splittet mellem friheden og rodløshed. Samtidig hungrer hun efter mening og fylde, ikke mindst når det

gælder kærlighed og følelser. Her spiller tidlige barndomsoplevelser ind. – Genkendelige problemstillinger
den dag i dag. Marianne klarer problemerne på sin egen ret specielle facon … Uddrag af bogen Var det

vinden? Steinar? Var han mon kommet hjem på grund af uvejret? Gud, det havde jeg slet ikke tænkt på. Der
var så underlig stille. Så gik døren til mit værelse op. Den hamrede ind i væggen, midt i døren stod Steinar,
han havde drukket, men hvor meget? – Ha, det havde du nok ikke regnet med! Hvor er han? – Hvem? – Din
elsker selvfølgelig, hvem ellers. Der går rygter om det, at du kører rundt her mellem Isafjodur og Hnífsdal,
men ingen ved efter hvad, og du fortæller det ikke til nogen. Heller ikke mig, han nærmede sig truende. –
Man siger, at du ikke er hjemme om natten. – Du vover ikke at nærme dig, skreg jeg. Om forfatteren Rie
Pedersen er cand.mag. i nordisk og spansk. Har været ansat på Aalborg Teater og Journalisthøjskolen,

arbejdet freelance som underviser, journalist og forfatter. Har skrevet ungdomsromaner, rejsebeskrivelser og
fagbøger, bl.a. Glasbørnene, På apostlenes heste og Fortællende journalistik. Bosat på Djursland.

 

”De er så koncentrerede, aha, de opererer, det er dét, de har gang i!
Lyset, det er operationslampen. Og nu ser jeg kvindens ansigt

dernede på båren. På én gang langt fra og tæt på. Jamen den kvinde
er jo mig! Hjertet i hånden er mit, jeg troede ikke, at det var smukt!”
Hvordan mon vores hjerte ser ud? Sådan helt konkret, men også i
mere overført betydning. Er vi overhovedet i stand til at give dét, vi
gerne selv vil have? Eller til at tage imod? Hjertefri handler om

generationen af kvinder, der blev opdraget traditionelt, men senere
fik frihed, både personligt og seksuelt. Hovedpersonen Marianne står



splittet mellem friheden og rodløshed. Samtidig hungrer hun efter
mening og fylde, ikke mindst når det gælder kærlighed og følelser.

Her spiller tidlige barndomsoplevelser ind. – Genkendelige
problemstillinger den dag i dag. Marianne klarer problemerne på sin
egen ret specielle facon … Uddrag af bogen Var det vinden? Steinar?
Var han mon kommet hjem på grund af uvejret? Gud, det havde jeg
slet ikke tænkt på. Der var så underlig stille. Så gik døren til mit
værelse op. Den hamrede ind i væggen, midt i døren stod Steinar,
han havde drukket, men hvor meget? – Ha, det havde du nok ikke
regnet med! Hvor er han? – Hvem? – Din elsker selvfølgelig, hvem
ellers. Der går rygter om det, at du kører rundt her mellem Isafjodur
og Hnífsdal, men ingen ved efter hvad, og du fortæller det ikke til
nogen. Heller ikke mig, han nærmede sig truende. – Man siger, at du
ikke er hjemme om natten. – Du vover ikke at nærme dig, skreg jeg.
Om forfatteren Rie Pedersen er cand.mag. i nordisk og spansk. Har
været ansat på Aalborg Teater og Journalisthøjskolen, arbejdet
freelance som underviser, journalist og forfatter. Har skrevet

ungdomsromaner, rejsebeskrivelser og fagbøger, bl.a. Glasbørnene,
På apostlenes heste og Fortællende journalistik. Bosat på Djursland.
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