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Når mor kommer hjem Martha Christensen Hent PDF Hjerteskærende skildring af en 11-årig drengs alt for
store ansvar, da han alene og i hemmelighed passer sine søstre på otte og fem år i tre måneder, mens deres
mor er i fængsel. Martha Christensen (1926-95) har siden debutromanen "Vær god ved Remond" (1962)

skrevet en lang række romaner og noveller. Martha Christensen blev i 1987 kåret til Årets forfatter og modtog
Boghandlernes Gyldne Laurbær for romanen Dansen med Regitze. I 1989 blev hun valgt til Danskernes
Ynglingsforfatter. "Martha Christensen sluttede af, som hun begyndte, med at give de umælende og mest

udsatte stemme. "Når mor kommer hjem" er en værdig afslutning på et dybt medmenneskeligt forfatterskab,
der synliggør hverdagens oversete, men altbestemmende dramaer." - Claus Grymer, Kristeligt Dagblad ""Når
mor kommer hjem" er knap og skarp og følsom. Så klog på mennesker var Martha Christensen. Og så er det
en gyser af rang. Man sluger den i allerstørste spænding." - Bent Mohn, Politiken "Romanens tragiske motiv
gennemspiller - eller anslår - Martha Christensen uden at hæve stemmen. Som forfatter er - eller var - hun den
rene uforfalskede hverdag. Men inde i den lille historie skjuler sig et større drama - og kærlighedens håb og

nederlag, om pligt og svigt." - Jens Kistorp, Berlingske Tidende
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