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Det sku' nødig hedde sig Lotte Tarp Hent PDF 'Det sku´ nødig hedde sig er en fortælling om et barn, der
vokser op i 50erne under meget turbulens og med en andelse om, at intet er, hvad det giver sig ud for at være

- og at hun selv må finde ud af sandheden om sin herkomst.

Og det er en historie om et barn, som hele livet lider af ulykkelig kærlighed til sin mor - en mor, der har et
meget ambivalent forhold til sandheden om sin ungdoms 'forbudte' passion under besættelsen og frugten af

den.

Barnet bliver voksen og overlever på sin evne til at tilpasse sig, stor nysgerrigehd og en stadig voksende sans
for det absurde i tilværelsen.

'Det sku´ nødig hedde sig' handler om barnets uskyld, de voksens bedrag og småborgerskabets ulidelige
tunghed set gennem et par tilgivende og galgenhumoristiske briller.
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