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Sting Lise Hartfelt Hent PDF "Sting" handler om forholdet mellem forældre og børn. Hovedpersonen er
Marianne, som er psykolog og gift med H.C. De bor sammen med deres søn i et lækkert hus, og alt ånder
tilsyneladende fred og idyl … Romanen sætter fokus på det svære som familie, og især som forældre, i at

holde fast og give slip og kommer helt ind under huden på personerne.

Lise Hartfelt, (f.1956), forfatter. Studerede dansk og idræt på Københavns Universitet fra 1976 til 1983, hvor
hun tog eksamen som cand. mag. med speciale i danske kvindelige forfattere i det moderne gennembrud.

I 1983 tog hun pædagogikumeksamen og underviste derefter i en årrække på københavnske gymnasier og
voksenuddannelsescentre, sidst som lektor på Frederiksberg VUC frem til 2001. Hun debuterede i 2003 med

romanen Sting på forfatterforlaget Attika.

Lise Hartfelt er bosat i Kgs. Lyngby, gift og mor til fem.
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