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Så længe du bor her Vibeke Marx Hent PDF SÅ LÆNGE DU BOR HER er Vibeke Marx' hudløst ærlige
fortælling om på en og samme tid at blive mor og plejemor, og om det mareridt familien gik igennem, da

forholdet til plejebarnet Birgit gik i stykker som følge af en konflikt.

SÅ LÆNGE DU BOR HER er Vibeke Marx' første udgivelse.

Vibeke Marx (f.1948) er en helt central stemme i den danske samtidslitteratur, når det kommer til at skildre de
mennesker, der lever på samfundets bund. Hun brød for alvor igennem som skønlitterær forfatter i 1990 med
ungdomsromanen "Held og lykke Robinson", der vandt en nordisk ungdomsbogskonkurrence. Hun bevæger
sig inden for flere forskellige genrer, og hendes forfatterskab tæller romaner og noveller til både børn, unge
og voksne. Fælles for alle hendes bøger er et stort socialt engagement, der gør hende til en af den moderne,

danske litteraturs stærkeste samtidskritiske stemmer.

"Bogen vil med sin indsigtsfulde åbenhed blive debatskabende omkring centrale aspekter ved anbringelse af
børn i familiepleje.

Den tager fat på en problemkreds, der er beklageligt underbelyst i såvel litteraturen som i faglitteraturen.
Bogen vil være særdeles velegnet i mange undervisningssituationer og bør læses af alle vordende

plejeforældre." Leif Mousten, cand. psyk.
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