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Kvinden Tove Kofoed Hent PDF Forlaget skriver: Diane vokser op hos sine forældre, den rige købmand og
hans betagende hustru, der besidder evner, som både drager og afskrækker samfundet omkring familien. Efter
moderens død bliver den unge Diane giftet bort til den noget ældre Carl. Han elsker Diane, men har samtidig
et stort behov for alkohol og andre kvinder. Ægteskabet byder på vold og manglende nærvær, og det hele

kulminerer, da Carl kommer ud for en ulykke. Alligevel bliver Diane ved med at tro på det gode i livet og det
gode ægteskab, men mere og mere bliver hun isoleret sammen med sin lille datter.

I sin terapeutpraksis støder Tove Kofoed ofte på problematikken med at elske for meget og mange triste
kvinder, der kæmper i svære forhold, ligesom hun selv for mange år siden har været i et forhold med psykisk

undertrykkelse, og det er erfaringerne fra dette, der ligger til grund for romanen.

Udover en kvindes undertrykkelse indeholder romanen også temaer som: spiritualitet, seksualitet og det
menneskelige sinds styrke og skrøbelighed. Kvinden er altså ikke et feministisk manifest, men en anskuelse

af hvad der kan ske med kvinder, der undertrykkes af ægtefællen, samfundet.

Læserudtalelser: 

»Hold da op, en fantastisk bog. Uh, jeg har helt gåsehud!«
- Pia Strandgaard

»Den er god og rørende, jeg har læst halvdelen og er meget grebet af den.«
- Lisbeth Petersen

»Synes det er rigtig godt skrevet, og jeg bliver virkelig revet med og må bare vide, hvad det ender med... Jeg
tror virkelig på, at mange kan relatere til Diane, på den ene eller anden måde. Kan mærke det også vækker

stærke følelser i mig, bliver nødt til at læse den roman.«
- Hanne Hansen

»Jeg blev fanget med det samme i bogen og vil gerne læse mere af den.«
- Susanneè Anastasia Sharon Frederiksen

Tove Kofoed er født i 1961, er gift på 22. år og har tre sønner. Tove har gennem mange år arbejdet som
folkeskolelærer og redaktør, men i dag underviser hun i meditation og selvudvikling og har sin egen praksis

med clairvoyance og terapi.

Med romanen Kvinden debuterer Tove Kofoed som skønlitterær forfatter. Tove har dog skrevet en hel del
gennem sit liv og har tidligere fået udgivet tre fagbøger indenfor selvudvikling og spiritualitet. Disse emner
belyses også sammen med clairvoyant rådgivning hver uge i hendes og Steen Kofoeds brevkasse i Søndag.
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mere og mere bliver hun isoleret sammen med sin lille datter.



I sin terapeutpraksis støder Tove Kofoed ofte på problematikken med
at elske for meget og mange triste kvinder, der kæmper i svære

forhold, ligesom hun selv for mange år siden har været i et forhold
med psykisk undertrykkelse, og det er erfaringerne fra dette, der

ligger til grund for romanen.

Udover en kvindes undertrykkelse indeholder romanen også temaer
som: spiritualitet, seksualitet og det menneskelige sinds styrke og
skrøbelighed. Kvinden er altså ikke et feministisk manifest, men en
anskuelse af hvad der kan ske med kvinder, der undertrykkes af

ægtefællen, samfundet.

Læserudtalelser: 
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- Pia Strandgaard

»Den er god og rørende, jeg har læst halvdelen og er meget grebet af
den.«

- Lisbeth Petersen

»Synes det er rigtig godt skrevet, og jeg bliver virkelig revet med og
må bare vide, hvad det ender med... Jeg tror virkelig på, at mange
kan relatere til Diane, på den ene eller anden måde. Kan mærke det
også vækker stærke følelser i mig, bliver nødt til at læse den roman.«

- Hanne Hansen

»Jeg blev fanget med det samme i bogen og vil gerne læse mere af
den.«

- Susanneè Anastasia Sharon Frederiksen

Tove Kofoed er født i 1961, er gift på 22. år og har tre sønner. Tove
har gennem mange år arbejdet som folkeskolelærer og redaktør, men
i dag underviser hun i meditation og selvudvikling og har sin egen

praksis med clairvoyance og terapi.

Med romanen Kvinden debuterer Tove Kofoed som skønlitterær
forfatter. Tove har dog skrevet en hel del gennem sit liv og har
tidligere fået udgivet tre fagbøger indenfor selvudvikling og

spiritualitet. Disse emner belyses også sammen med clairvoyant
rådgivning hver uge i hendes og Steen Kofoeds brevkasse i Søndag.
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