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Tænd et lys for Mulle Anne-Stine Moe-Olsen Hent PDF Mathilde bor sammen med sin far og storebror i en
fredelig lille by. Mathildes mor er død, og nu hvor Mathilde er på vej ind i teenageårene, savner hun sin mor
forfærdeligt. Da hun en dag kommer ud for et biluheld, bliver Mathildes far og bror nødt til at prøve at få
deres hverdag til at hænge sammen. Deres Mulle ligger nu i koma, og ingen ved, om hun vågner op. Men
Mathilde er ikke helt væk. I komaen oplever hun en mærkelig fantasiverden, hvor heste kan skifte farve og
ting dukke op og forsvinde i den blå luft. Sammen med pigen Tilde prøver hun at finde sig selv, og en vej
tilbage. De oplever mange sære ting … deriblandt et møde med Mathildes mor. Hvad er drøm, og hvad er

virkelighed? ”Tænd et lys for Mulle” er en bog til både til unge og voksne. Forfatteren har brugt sin viden om
hypnose og sin erfaring som pårørende på en intensiv afdeling til at skabe en historie med flere lag.

 

Mathilde bor sammen med sin far og storebror i en fredelig lille by.
Mathildes mor er død, og nu hvor Mathilde er på vej ind i

teenageårene, savner hun sin mor forfærdeligt. Da hun en dag
kommer ud for et biluheld, bliver Mathildes far og bror nødt til at
prøve at få deres hverdag til at hænge sammen. Deres Mulle ligger
nu i koma, og ingen ved, om hun vågner op. Men Mathilde er ikke
helt væk. I komaen oplever hun en mærkelig fantasiverden, hvor
heste kan skifte farve og ting dukke op og forsvinde i den blå luft.
Sammen med pigen Tilde prøver hun at finde sig selv, og en vej
tilbage. De oplever mange sære ting … deriblandt et møde med

Mathildes mor. Hvad er drøm, og hvad er virkelighed? ”Tænd et lys
for Mulle” er en bog til både til unge og voksne. Forfatteren har
brugt sin viden om hypnose og sin erfaring som pårørende på en

intensiv afdeling til at skabe en historie med flere lag.
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