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Sørines guld Pia Grandjean Odderskov Hent PDF Sørines guld skildrer to kvindeskæbner i hhv. 1890´erne og
2011. Romanen har således to parallelle spor, der dog skal vise sig at løbe sammen. I 1890-delen hører man
om den 13-årige køkkenpige Sørine fra Aalborg, der udvandrer til Vestaustralien og om hendes hårde liv i et
guldgravermiljø. Langsomt lykkes det hende dog at arbejde sig op, og hun ender efter et omtumlet liv som en

mærket, men holden kvinde.

I 2011-delen kæmper Jeanette for at undslippe et liv i narko- og prostitutionsmiljøet. Hun kommer på sporet
af Sørine, der viser sig at være hendes tipoldemor, og da hun pludselig befinder sig i knibe i forbindelse med
nogle rockerpenge, vælger hun at flygte til Vestaustralien. Her følger hun tipoldemoderens spor og ender med

at finde både sin ege sande identitet og forudsætningerne for at bygge sit liv op på egne præmisser.

”Sørines guld” er indlæst som lydbog af Nan Rostock i 2016 for Lytteratur hos AV Forlaget / Swann studio

 

Sørines guld skildrer to kvindeskæbner i hhv. 1890´erne og 2011.
Romanen har således to parallelle spor, der dog skal vise sig at løbe
sammen. I 1890-delen hører man om den 13-årige køkkenpige

Sørine fra Aalborg, der udvandrer til Vestaustralien og om hendes
hårde liv i et guldgravermiljø. Langsomt lykkes det hende dog at
arbejde sig op, og hun ender efter et omtumlet liv som en mærket,

men holden kvinde.

I 2011-delen kæmper Jeanette for at undslippe et liv i narko- og
prostitutionsmiljøet. Hun kommer på sporet af Sørine, der viser sig
at være hendes tipoldemor, og da hun pludselig befinder sig i knibe i

forbindelse med nogle rockerpenge, vælger hun at flygte til
Vestaustralien. Her følger hun tipoldemoderens spor og ender med at
finde både sin ege sande identitet og forudsætningerne for at bygge

sit liv op på egne præmisser.

”Sørines guld” er indlæst som lydbog af Nan Rostock i 2016 for
Lytteratur hos AV Forlaget / Swann studio
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