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Liv for hver en pris Kristina Sandberg Hent PDF Det er midt i 1950’erne. Tomas har inviteret Maj og deres to
teenagebørn på hotelophold i Järvsö. Det er et flot sted med et godt køkken, og Maj burde være glad. Hvis

bare hun ikke gik og var så svimmel.
Maj gør sit bedste for at være godt selskab dér på hotellet. Men da hun under sig selv en ansigtsbehandling
hos skønhedseksperten og mærker masken blive smurt nænsomt ud over panden, kan hun ikke holde tårerne

tilbage. Er det bare overgangsalderen, eller er det ængstelsen for Tomas’ problemer med firmaet og
alkoholen? Eller skuffelsen over Lasses forsømmelighed med skolen og Anitas stædige interesse for bøger og

film? Måske aner Maj, at store forandringer er på vej, uden at hun har magt til at hindre det.
LIV FOR HVER EN PRIS er sidste bind i trilogien om den hjemmearbejdende husmor Maj i Örnsköldsvik.

Det er en stor fortælling om Maj, om hendes familie og hendes sociale opstigning – og det er en stemme til en
generation af kvinder, som har fået meget lidt plads i historien.
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