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Alle stirrer på mig Bodil Steensen-Leth Hent PDF "Alle stirrer på mig" følger Louise, hvis liv en dag tager en
pludselig og uforklarlig drejning. Louises tilværelse som folkeskolelærer, mor og hustru har kørt, som den

skulle, indtil hun fra den ene dag til den anden bliver offer for grov og systematisk mobning på lærerværelset.
Ude af stand til at forstå, hvad der har fået kollegerne til at køre denne hetz imod hende, søger hun ly hos
Lars, den eneste af lærerne, der ikke er med i sammensværgelsen. Men kan hun overhovedet stole på ham?
Ingen af de andre havde jo udvist modvilje eller fjendskab over for hende, før de pludseligt og kollektivt

vendte sig imod hende. Louise frygter nu, at Lars også svigter hende, for da vil livet ikke længere være til at
holde ud.

Bodil Steensen-Leth (f. 1945) er uddannet cand. phil. i engelsk og debuterede i 1984 med "Pandæmonion og
andre fortællinger". Siden er det blevet til mange udgivelser, bl.a. historiske romaner som "Jomfru Fanny"

(1989), hvor en synsk kvinde viser sig måske at være datter af Christian VII. Hun har endvidere skrevet en af
romanerne i serien Slægten, der er en række bøger skrevet af forskellige forfattere om danmarkshistorien fra

slaget ved Dybbøl og frem.

 

"Alle stirrer på mig" følger Louise, hvis liv en dag tager en pludselig
og uforklarlig drejning. Louises tilværelse som folkeskolelærer, mor
og hustru har kørt, som den skulle, indtil hun fra den ene dag til den
anden bliver offer for grov og systematisk mobning på lærerværelset.
Ude af stand til at forstå, hvad der har fået kollegerne til at køre

denne hetz imod hende, søger hun ly hos Lars, den eneste af lærerne,
der ikke er med i sammensværgelsen. Men kan hun overhovedet
stole på ham? Ingen af de andre havde jo udvist modvilje eller

fjendskab over for hende, før de pludseligt og kollektivt vendte sig
imod hende. Louise frygter nu, at Lars også svigter hende, for da vil

livet ikke længere være til at holde ud.

Bodil Steensen-Leth (f. 1945) er uddannet cand. phil. i engelsk og
debuterede i 1984 med "Pandæmonion og andre fortællinger". Siden
er det blevet til mange udgivelser, bl.a. historiske romaner som
"Jomfru Fanny" (1989), hvor en synsk kvinde viser sig måske at
være datter af Christian VII. Hun har endvidere skrevet en af
romanerne i serien Slægten, der er en række bøger skrevet af

forskellige forfattere om danmarkshistorien fra slaget ved Dybbøl og
frem.
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