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Skillelinier Birthe Blønd Hent PDF Maria er på vej igennem det gamle grænseland på hærvejens toppede
brosten. Kristof, hendes tyske kæreste, er optaget af at holde scooteren på vejen. De har set på de udbombede,
tyske byer, men han har kun haft øje for den ødelæggelse, de allierede har forvoldt. Det har skabt en konflikt

imellem dem – for hvad har tyskerne ikke forårsaget?

Vi er i årene efter krigen. Besættelsen ligger endnu som en tung dyne over tilværelsen. Rationeringsmærker,
erstatningskaffe og gule sporvogne er dagligdag –og en ung kvinde må tage vare på sig selv. Maria kommer
sig hurtigt ovenpå ulykken, mens Kristof pådrager sig alvorligere skade. Ulykken bliver en skillelinie og en

ny begyndelse, hvor Maria, som sine brødre, vælger at bryde op fra Sønderjylland og tage til Århus.

"Skillelinier" er en roman om ungdom i 1950erne, Marias ungdom. En roman om at vælge sit liv, når noget
tilsyneladende halter i den grænseløse søgen efter identitet i en splittet verden.

Birte Blønds romantrilogi om Maria og hendes liv før, under og efter anden verdenskrig. Med Maria i
centrum følger vi Danmarks udvikling i nogle af de mest skelsættende årtier i det 20. århundrede, hvor
modstandskamp og rationeringsmærker efterfølges af nyt håb for fremtiden går hånd i hånd med nye

udfordringer og problemstillinger.

Birte Blønd (1932 - 2018) var en dansk digter, forfatter og cand.phil i tysk. Derudover havde hun også en
baggrund som folkeskolelærer og lægesekretær. og lærer i kreativ skrivning.

Birte Blønd udgav blandt andet romanerne "Grænsegænger" (2001), "Skillelinjer" (2004) og "Dansen kan
begynde" (2006).
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