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Min perlerække Randi Allerup Hent PDF Min perlerække er Randi Allerups dybt personlige historie om de
mennesker, der har betydet mest for hende gennem livet – både i positiv og negativ retning. Kendetegnende
for dem alle er, at de er karismatiske, interessante og sociale personligheder, der har levet indholdsrige liv, og

som har givet meget til andre.

En helt central rolle i bogen indtager Randi Allerups mor. Hendes liv var alt andet end let. Hun fik en
udviklingshæmmet søn og to psykisk syge børn, og efter 12 års ægteskab blev hun skilt. På trods af

skilsmissen elskede hun sin mand til sin død, selvom han var kriminel og utilregnelig. Hun måtte også altid
arbejde hårdt, men det var ikke noget, hun beklagede sig over. Hun var en klippe for børnene og gav på trods

af sine mange udfordringer masser af kærlighed til dem.

Min perlerække er en dybt bevægende bog, der minder os om, at selvom livet ikke altid går, som vi forventer,
så afhænger det gode liv af den kærlighed, vi får fra vores medmennesker – og den vi giver tilbage.

Uddrag af bogen
Hun fødtes i en forvalterbolig på et gods i Sydsjælland, men lod altid sine venner og bekendte forstå, at hun
var født i hovedbygningen og derfor af adelig herkomst!! Med hensyn til status og rigdom var hun meget
snobbet. Hun havde ingen uddannelse, men lærte sig selv de latinske navne på de fleste både vilde og

dyrkede blomster i den danske flora, hvilket var beundringsværdigt. Det brillerede hun da også ofte med. Hun
har aldrig spurgt, hvilken uddannelse jeg havde, eller hvilket job jeg bestred. Min mor var ikke fin, for hun
var fraskilt og havde en psykisk syg søn, som naturligvis aldrig blev nævnt. Blandt sine venner informerede

hun om, at min mor var ansat ved postvæsenet. Det var jo ikke fint kun at være syerske!

Om forfatteren
RANDI ALLERUP er født i Hampen, Midtjylland, og har boet flere steder i Danmark, Indien og Cuba. Hun
er uddannet kontorassistent og tresproglig korrespondent og har arbejdet i flere internationale virksomheder
som direktionssekretær. Randi Allerup bruger sin tid som pensionist til frivilligt humanitært arbejde. Randi

Allerup har tidligere udgivet ”Højt at flyve”.
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