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Brev til mor Carsten Graff Hent PDF Ifølge Berlingske var denne bog en af de vigtigste udgivelser i 2016

"Det er en fantastisk og meget velskrevet bog. Selvom det er en bog om en tragedie, så er den fyldt med
humor og livsvisdom og det er med vedmod, at man konstater at man er nået til afslutningen på bogen.

Marlene er i den grad et bekendtskab værd. " Saxo.com

Åbenhjertigt og modigt fortæller Malene i "Brev til mor" om sin forfærdelige barndom, om sit forhold til
familien, om store op- og nedture og om, hvordan hun fik kræfter til at køre en retssag imod sin far, der havde
misbrugt hende siden hun var otte år gammel. I dag er Malene 33 år gammel, har et velfungerende familieliv

med mand og fire børn og er en successfuld iværksætter inden for møbelsalg.

"Brev til mor" er ikke læsning for sarte sjæle, men det er en utrolig og inspirerende sand historie om en
kvinde, der tidligt valgte at gå sine egne vegne for at komme ovenpå. Det er en smuk historie om en kvinde,
der formåede at få et godt liv på trods af 1460 voldtægter som barn. Det er historien om en viljestærk kvinde,
der igennem hårdt arbejde kom fri af familiens destruktive mønstre og lykkedes at få succes med karrieren

samt at søge imod det glansbillede af et familieliv, der hele barndommen holdt hende i live.
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