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NORDBYEN Tina Wittendorff Mortensen Hent PDF Marie ønsker sig brændende at være som alle andre.
Men hvordan kan man blive det, når man er født uden for kernefamilien i Nordbyens socialt udsatte miljø,
hvor kun de stærkeste overlever? Hendes opvækst i et ghettomiljø med mobning og udelukkelse fører til

psykiske vanskeligheder, selvskade og et begyndende alkoholmisbrug. Hver gang hun søger hjælp, bliver hun
tabt i systemet. Bedst som Marie tror, at hun er vokset fra sin fortid, og hun begynder sit livs succesrige

eventyr, indhenter hendes tanker hende igen. Hun falder til jorden med et brag. I forsøget på at rejse sig finder
hun de manglende brikker i sit puslespil om sig selv, men hun oplever også så stort svigt fra folk omkring
hende, at hun måske aldrig kommer op igen. Uddrag af bogen Jeg var hen over sommeren begyndt at lide af
angstanfald. Jeg kunne mærke presset fra mit liv, og det kunne kulminere, så jeg fuldstændig gik i opløsning
og ikke kunne trække vejret, og folk kunne ikke komme i kontakt med mig. Jeg sad derinde et sted bag

anfaldet, og jeg kæmpede for at komme ud. Jeg skreg indvendigt, men jeg kunne intet få ud, mens tårerne løb
ned over mine kinder. Det var så pinligt, når det skete, og jeg skammede mig, og jeg følte mig så forkert. Jeg
var skolens tosse, som ingen forstod. Jeg fik at vide af nogle af mine lærere og vores skoleleder, at jeg aldrig
ville kunne klare et virkeligt voksenliv, når jeg var sådan. Om forfatteren Tina Wittendorff Mortensen er født i
Randers i 1996. I sin barndom havde hun en passion for at skrive, som hun mistede i sine ungdomsår, men
hun genfandt passionen ved at skrive debutromanen Nordbyen. Hun er under uddannelse til folkeskolelærer

og underviser i et tutorial centre i Hong Kong.

 

Marie ønsker sig brændende at være som alle andre. Men hvordan
kan man blive det, når man er født uden for kernefamilien i

Nordbyens socialt udsatte miljø, hvor kun de stærkeste overlever?
Hendes opvækst i et ghettomiljø med mobning og udelukkelse fører

til psykiske vanskeligheder, selvskade og et begyndende
alkoholmisbrug. Hver gang hun søger hjælp, bliver hun tabt i

systemet. Bedst som Marie tror, at hun er vokset fra sin fortid, og
hun begynder sit livs succesrige eventyr, indhenter hendes tanker
hende igen. Hun falder til jorden med et brag. I forsøget på at rejse
sig finder hun de manglende brikker i sit puslespil om sig selv, men



hun oplever også så stort svigt fra folk omkring hende, at hun måske
aldrig kommer op igen. Uddrag af bogen Jeg var hen over sommeren
begyndt at lide af angstanfald. Jeg kunne mærke presset fra mit liv,
og det kunne kulminere, så jeg fuldstændig gik i opløsning og ikke
kunne trække vejret, og folk kunne ikke komme i kontakt med mig.
Jeg sad derinde et sted bag anfaldet, og jeg kæmpede for at komme
ud. Jeg skreg indvendigt, men jeg kunne intet få ud, mens tårerne løb

ned over mine kinder. Det var så pinligt, når det skete, og jeg
skammede mig, og jeg følte mig så forkert. Jeg var skolens tosse,
som ingen forstod. Jeg fik at vide af nogle af mine lærere og vores
skoleleder, at jeg aldrig ville kunne klare et virkeligt voksenliv, når
jeg var sådan. Om forfatteren Tina Wittendorff Mortensen er født i
Randers i 1996. I sin barndom havde hun en passion for at skrive,
som hun mistede i sine ungdomsår, men hun genfandt passionen ved
at skrive debutromanen Nordbyen. Hun er under uddannelse til
folkeskolelærer og underviser i et tutorial centre i Hong Kong.
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