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Du som er i Himlen Morten Sabroe Hent PDF Under et ophold i New York for at skrive en bog om Hillary
Clinton oplever Morten Sabroe, hvordan han med hende som spejl trækkes ind i den dramatiske historie om

den vinternat for mange år siden, hvor han hjalp sin døende mor hinsides.

Langsomt optrevler Morten Sabroe den årelange og ødelæggende kamp mellem ham og moren, en stærk og
viljefast kvinde forud for sin tid.

Det er både barsk, hudløs og også meget morsom læsning, når Sabroe gør op med en kvindetype, han har
brugt en stor del af sit liv på at gøre op med.

Du som er i himlen er en gribende beretning om, hvordan vi på en gang kan hade og elske, rase og tilgive, og
hvordan vi først med pistolen for tindingen, forstår vigtigheden af at få sagt, hvad vi virkelig føler, inden det

er for sent.
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