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Himmel af glas Tove Pilgaard Hent PDF Inge er blevet enke, og efter mandens død kæmper hun for at komme
igennem sorgen og smerten og finde holdepunkter i sin nye tilværelse. Er hun overhovedet stadig det samme
menneske, som hun var engang? "Himmel af glas" er fjerde og sidste bind i Tove Pilgaards fortælling om
Inge. Tove Pilgaard er født i 1930. Hun tog realeksamen i 1946 og arbejdede derefter som tjenestepige, som
kontorhjælp, som landhusmor og som kantinebestyrer. I 1972 begyndte hun at læse HF og tog derefter en

universitetsuddannelse. Herefter fik hun ansættelse som adjunkt på Vesteregnscentret i Tønder, hvor hun har
undervist i dansk. Hun debuterede som forfatter med romanen "Brudstykker af et pigeliv" i 1982. Tove

Pilgaards romaner "Glasbjerget", "Fuglehammen", "Forvandlingsdragten" og "Himmel af glas" følger pigen
Inge fra barndommen i 1930‘erne til hun som voksen kvinde har mange års levet liv bag sig.
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