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Tre skridt fra livet Dorthe Berntsen Hent PDF " – Alting er bare så anderledes nu.

– Hvordan anderledes, spurgte Stephanie.

– Tomt, sukkede Gitte.

– For hundredeogsyttende gang. Det bestemmer du sgu selv, udbrød Stephanie nu med tydelig irritation i
stemmen. – Det er faktisk DIT liv, og ikke alle andres. Og du skulle tage at betragte det som en spændende

opgave i stedet for et helvede."

Gitte har aldrig følt, at hun passede ind i gymnasiet, men da hun endelig har kæmpet sig igennem de tre hårde
år og står som student på den anden side, aner hun stadig ikke, hvad hun skal gøre af sig selv. Hverken job,
uddannelse eller kærlighed kan hun få til at fungere, og hun føler sig mere og mere tom og fortabt. Det er
først, da hun oplever en sand tragedie, at hun beslutter sig for at se livet i øjnene og selv forsøge at forbedre

sin situation.

Den danske forfatter Dorthe Berntsen har adskillige bøger bag sig og udmærker sig inden for vidt forskellige
felter – både inden for og uden for litteraturens verden. Berntsen blev uddannet psykolog i 1993, fik sin ph.d.
i 1997 og blev efterfølgende ansat ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Siden 2010 har hun været
leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning (CON AMORE).
Inden for skønlitteraturen fik Berntsen sin litterære debut i 1984 med romanen "Tre skridt fra livet" og har

efterfølgende udgivet en række skønlitterære værker; senest "Omsorg for lig" i 2002.

 

" – Alting er bare så anderledes nu.

– Hvordan anderledes, spurgte Stephanie.

– Tomt, sukkede Gitte.

– For hundredeogsyttende gang. Det bestemmer du sgu selv, udbrød
Stephanie nu med tydelig irritation i stemmen. – Det er faktisk DIT
liv, og ikke alle andres. Og du skulle tage at betragte det som en

spændende opgave i stedet for et helvede."

Gitte har aldrig følt, at hun passede ind i gymnasiet, men da hun
endelig har kæmpet sig igennem de tre hårde år og står som student
på den anden side, aner hun stadig ikke, hvad hun skal gøre af sig
selv. Hverken job, uddannelse eller kærlighed kan hun få til at

fungere, og hun føler sig mere og mere tom og fortabt. Det er først,
da hun oplever en sand tragedie, at hun beslutter sig for at se livet i

øjnene og selv forsøge at forbedre sin situation.



Den danske forfatter Dorthe Berntsen har adskillige bøger bag sig og
udmærker sig inden for vidt forskellige felter – både inden for og
uden for litteraturens verden. Berntsen blev uddannet psykolog i

1993, fik sin ph.d. i 1997 og blev efterfølgende ansat ved
Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Siden 2010 har hun været
leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Selvbiografisk
Hukommelsesforskning (CON AMORE). Inden for skønlitteraturen
fik Berntsen sin litterære debut i 1984 med romanen "Tre skridt fra
livet" og har efterfølgende udgivet en række skønlitterære værker;

senest "Omsorg for lig" i 2002.
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