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Kærlighed i modlys Martin Petersen Hent PDF Thorbjørn er ikke en mand, der lade sit liv gå i stilstand. Som
ung var han en del af ungdomsoprøret, og han har aldrig helt sluppet sin oprørske side. Han ønsker at løsrive
sig fra sit job som lærer for at følge de drømme, han brænder mere for. Og han ønsker at komme tæt kvinden,
der pludselig kom ind i hans liv. Efter at hendes mand døde, er der et tomrum i hendes liv. Nu er spørgsmålet

om Thorbjørn kan, og vil, udfylde dette tomrum?

"Kærlighed i modlys" er en medrivende roman om et menneske i bevægelse go om at finde meningen med
tilværelsen.

Den danske forfatter Martin Petersen (f. 1950) er uddannet skolelærer og fik sin litterære debut i 1987 med
digtsamlingen "Gennemblæst". Efterfølgende har han primært udgivet bøger for børn og unge. Martin

Peterson har blandt andet modtaget Kulturministeriets Børnebogspris (1999), Frie Grundskolers
Lærerforenings børnekulturpris (2000) og Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris (2001).
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