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Du blinkende, klare stjerne Judith Marli Hent PDF Jeanet er i dyb sorg. Et turbulent liv passerer revy, i de

søvnløse nætter. Barndommen med en dominerende mor. Hadet, frygten og et ægteskab med en alkoholiseret
og voldelig mand har sat dybe spor. Gode venner og den søde nabofamilie prøver at afværge et totalt

sammenbrud, for Jeanet og hendes to små piger. Troen på andre mennesker er for længst mistet. Alligevel
slipper Jeanet ikke drømmen om kærlighed og tryghed til sin lille familie. Om forfatteren: Judith Marli
Svendsen. Født i 1944. Jeg er fra Nørresundby, ved Aalborg. Jeg begyndte først at skrive i 2007. En trist
begivenhed gjorde, at jeg begyndte at skrive og senere udgav en bog, der er bygget op efter notater fra min

dagbog, om begivenheden. Siden har jeg været bidt af at skrive. Jeg er ikke længere aktiv på
arbejdsmarkedet, men laver en del frivilligt arbejde, bl.a. med sorggrupper. Jeg elsker at male og lave

dekupager, er familiens forfatter, når de skal bruge en festsang, og dyrker yoga. Min helt store lidenskab er at
designe tøj.
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Nørresundby, ved Aalborg. Jeg begyndte først at skrive i 2007. En
trist begivenhed gjorde, at jeg begyndte at skrive og senere udgav en

bog, der er bygget op efter notater fra min dagbog, om
begivenheden. Siden har jeg været bidt af at skrive. Jeg er ikke

længere aktiv på arbejdsmarkedet, men laver en del frivilligt arbejde,
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familiens forfatter, når de skal bruge en festsang, og dyrker yoga.
Min helt store lidenskab er at designe tøj.
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