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Alle veje fører til moR Maise Njor Hent PDF At flytte hjemmefra kan være udfordrende, men at være den, der
bliver ladt tilbage, kan være mindst lige så svært. Det fandt Maise Njor ud af, da hendes datter Asta-Maja fløj

fra reden til Rom. Heldigvis var de ikke længere væk fra hinanden end en mail, og gennem deres
korrespondance får de styr på nogle af de ting, som kan være svære at tale om, når man sidder ansigt til

ansigt: kærlighed, skilsmisse, opdragelse, venskaber, feminisme og italienske mænd.

Alle veje fører til moR er et kærligt og ærligt portræt af to generationer – en gribende, sjov og alvorlig
korrespondance mellem mor og datter. Bogen er for alle, der er eller har været barn af en forælder.

Mens I havde allermest brug for nogle stærke forældre, lå jeg på sofaen og stirrede ud i luften. Det kunne jeg
ikke være bekendt.

– Maise

Forældre er jo bare voksne børn, og når man fatter det,
kan man jo næsten ikke blive sur.

– Asta-Maja
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