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Sange i skumringen Camilla Davidsson Hent PDF Emma er gået fra Alex efter den ufrivillige abort. Hans
overfladiske liv, pedantiske tendenser og sygelige moderbinding har vist sig at være mere, end forholdet

kunne bære. Ulykkelig over det forliste parforhold og særligt den mislykkede graviditet begynder Emma igen
at synke ned i modløsheden. Det hele virker ørkesløst, og vennerne og karrieren på det smarte bureau er ikke
nogen erstatning for hendes store tab. Den eneste trøst er hendes genoplivede forbindelse til Olle, der som

den eneste synes at forstå hende. For at finde en ny begyndelse beslutter hun sig for endnu en
pilgrimsvandring; endnu en Camino. Emma tager de seks uger fri, rejser til Spanien og kaster sig ud på den
800 kilometer lange vandring for anden gang i sit liv. Men turen bliver kort. Efter kun få dages vandring

modtager Emma et opkald hjemme fra Sverige. Hendes dybt alkoholiserede mor har fået et slagtilfælde og er
nu indlagt på hospitalet, hvor hendes krop langsomt, men sikkert er ved at sætte ud. Emma må forstå, at

hendes mor ligger på det yderste. Hun bliver nødt til at afbryde Caminoen og tage hjem til familien og den
dødssyge mor. Emma når at komme hjem, før moren dør, men i kølvandet på familietragedien må Emma nu
prøve at forsone sig med en vanskelig opvækst som datter af en alkoholisk mor og en fraværende far. En

mental rejse, som bestemt ikke gør det lettere at etablere et meningsfuldt forhold til Olle.

 

Emma er gået fra Alex efter den ufrivillige abort. Hans overfladiske
liv, pedantiske tendenser og sygelige moderbinding har vist sig at
være mere, end forholdet kunne bære. Ulykkelig over det forliste
parforhold og særligt den mislykkede graviditet begynder Emma
igen at synke ned i modløsheden. Det hele virker ørkesløst, og

vennerne og karrieren på det smarte bureau er ikke nogen erstatning
for hendes store tab. Den eneste trøst er hendes genoplivede

forbindelse til Olle, der som den eneste synes at forstå hende. For at
finde en ny begyndelse beslutter hun sig for endnu en

pilgrimsvandring; endnu en Camino. Emma tager de seks uger fri,
rejser til Spanien og kaster sig ud på den 800 kilometer lange



vandring for anden gang i sit liv. Men turen bliver kort. Efter kun få
dages vandring modtager Emma et opkald hjemme fra Sverige.
Hendes dybt alkoholiserede mor har fået et slagtilfælde og er nu

indlagt på hospitalet, hvor hendes krop langsomt, men sikkert er ved
at sætte ud. Emma må forstå, at hendes mor ligger på det yderste.

Hun bliver nødt til at afbryde Caminoen og tage hjem til familien og
den dødssyge mor. Emma når at komme hjem, før moren dør, men i
kølvandet på familietragedien må Emma nu prøve at forsone sig med

en vanskelig opvækst som datter af en alkoholisk mor og en
fraværende far. En mental rejse, som bestemt ikke gør det lettere at

etablere et meningsfuldt forhold til Olle.
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