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Fatima Lise Andersen Hent PDF To fremmede kvinder kommer til byen for at hjælpe på hospitalet. Fatima på
syv vil hellere end gerne hjælpe dem. Måske også som et lille plaster på såret over, at hendes forældre ikke
har råd til at sende hende i skole. Men hendes ønske om at hjælpe møder modstand. Der er traditioner og
uskrevne love, der skal overholdes. Fatima håber, at der måske kan lettes lidt på de håndfaste traditioner, så

hun får mulighed for at få sit ønske opfyldt.

Men det er langt fra alle traditioner, der må pilles ved, synes Fatima. Og da hendes veninde, Sofia, fortæller
hende, at hun ikke skal omskæres, kan Fatima ikke forstå, hvorfor Sofias mor vil fratage Sofia denne glæde.

Den danske forfatter Lise Andersen (f. 1945) har arbejdet som sundhedsplejerske i over 30 år og fik sin
litterære debut i 1991 med digtsamlingen "Solpletter". Samme år udgav hun desuden digtsamlingen "Over
snegrænsen", og herefter har Andersen bevæget sin inden for adskillige litterære genrer og har både udgivet

romaner, noveller, børnebøger, ungdomsbøger og fagbøger – blandt andet om sundhedsplejerskefaget.

 

To fremmede kvinder kommer til byen for at hjælpe på hospitalet.
Fatima på syv vil hellere end gerne hjælpe dem. Måske også som et
lille plaster på såret over, at hendes forældre ikke har råd til at sende
hende i skole. Men hendes ønske om at hjælpe møder modstand. Der
er traditioner og uskrevne love, der skal overholdes. Fatima håber, at

der måske kan lettes lidt på de håndfaste traditioner, så hun får
mulighed for at få sit ønske opfyldt.

Men det er langt fra alle traditioner, der må pilles ved, synes Fatima.
Og da hendes veninde, Sofia, fortæller hende, at hun ikke skal
omskæres, kan Fatima ikke forstå, hvorfor Sofias mor vil fratage

Sofia denne glæde.

Den danske forfatter Lise Andersen (f. 1945) har arbejdet som
sundhedsplejerske i over 30 år og fik sin litterære debut i 1991 med

digtsamlingen "Solpletter". Samme år udgav hun desuden
digtsamlingen "Over snegrænsen", og herefter har Andersen bevæget
sin inden for adskillige litterære genrer og har både udgivet romaner,
noveller, børnebøger, ungdomsbøger og fagbøger – blandt andet om

sundhedsplejerskefaget.
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