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Sorrig og glæde Eva Jørgensen Hent PDF I 2007 udkom bestselleren "Vi ses i morgen", hvor Eva Jørgensen
fortalte om det år, hvor hendes mand, Steffen, blev alvorligt syg og døde ti måneder efter deres søns fødsel.
Efter Steffens død vidste Eva lige så lidt som omgivelserne, hvordan hun skulle håndtere sin sorg. Det fandt

hun ud af. "Fugl foruden vinger" beskriver hendes erfaringer.
Bogen begynder, hvor "Vi ses i morgen" slap: Ved Steffens død. Herfra fortæller Eva historien kronologisk,
med replikker ind imellem, i samme stil som "Vi ses i morgen". Hun fortæller om begravelsen; om lettelsen
over at blive fri af det store ansvar det er at passe et dødssygt menneske; om at skulle finde en ny identitet: er
hun enke eller single?; om hvordan hun kaster sig over arbejde, så hun ikke mærker smerten og savnet, og om
endelig at græde og savne. Og ikke mindst om, hvad der sker, da hun begynder at kunne se lys for enden af

tunnelen.
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