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Mit år med Freya Saira Shah Hent PDF Varm og vedkommende bog om at leve sine drømme ud og om at lære
at leve med de kort, skæbnen har tildelt en. Men også om den rigdom, det uperfekte liv byder en, hvis man
tør gribe det. Anna drømmer om at flytte til Provence med sin mand Tobias og det barn, de venter sig. Den
lyserøde drøm brister imidlertid brat, da datteren Freya viser sig at være født alvorligt handicappet. Til

Frankrig vil de dog stadig, men økonomien rækker ikke til drømmehuset i Provence, kun til en stor ruin af en
landejendom på en vindblæst bakketop i Languedoc. Samtidig med at vi følger Tobias og Anna gennem de

stadier af fornægtelse, vrede, sorg og afmagt, der følger med at få et handicappet barn, følger vi også
årstidernes gang i Languedoc - med blæst, regn, hede, tørke, og hvad deraf følger af afgrøder, som Anna
kæmper for at høste og konservere i et køkken, der hver nat hjemsøges af mus eller det, der er værre. Det

bliver et år, hvor begge forældre flere gange er ved at smide håndklædet i ringen, men hvor der også kommer
en ny dybde i deres forhold, og de får nye og uventede venner blandt de lokale i det lille franske

landsbysamfund.
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