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Bjørnen Katrine Marie Guldager Hent PDF Vibse er over halvvejs i livet, og tingene går ikke hendes vej.
Mandag bliver hun fyret fra sit arbejde som gymnasielærer (røvhuller), torsdag flytter hendes datter Laura
hjemmefra (lille ælling), og fredag har hun et kæmpeskænderi med sin mand Bent (idiot). Nu kan det være
nok! Hun kører op i familiens afsidesliggende hus i Sverige for at være alene, men en snestorm rammer,

strømmen går, og nu er Vibse ikke længere så sikker på, at hun kan overleve i vildmarken.

BJØRNEN er en roman om en kvinde, der på flere måder kæmper for sit liv. En fortælling om at skrælle
tilværelsen ned til det mest basale for at nå ind til kernen, om kærlighed og familier, tab og skam og om at stå

ansigt til ansigt med sin egen angst – og en stor brun bjørn.
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