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Som vejret i april Therese Zillmer Hent PDF Forlaget skriver: Hvis Cecilie en kort overgang skulle have
fortrængt, hvorfor hun havde siddet og sludret med den midaldrende betjent, kom hun da i hvert fald i tanke
om det ved synet af hans våben. Hun var en forbryder! Peter Madsen. Peter Lundin. Tønder-faren. Og, nå ja,
så Cecilie. De var alle uønskede borgere i samfundet. Var det ikke sådan, det var? Så kunne hun komme der
med sit Holte-liv og sin kandidatgrad og stikke begge dele skråt op. Hun var tilsyneladende mislykket totalt i

sit liv. Ellers befandt hun sig ikke her lige nu! Et skræmmende og dybt tragisk faktum.   

Romanen følger den borderlineramte Cecilie Ziebling fra hendes traume- og sorgfyldte barndom til det
kaotiske og melodramatiske voksenliv som alenemor til to børn og med en evig udskiftning af mænd. Lige

indtil nordjyden Peter dukker op og bidrager med et element af ro, tryghed og varig kærlighed i den
emotionelt ustabile kvindes liv.       

Uddrag af bogen 
Når Cecilie tænkte over det, var der to muligheder. Enten ville hun aldrig kunne blive rask. For når hun

kunne opføre sig edderspændt rasende, som tilfældet havde været den sensommeraften på sønnens værelse,
måtte det være, fordi den grundlæggende forstyrrelse stadig lå på lur i kritiske situationer. Eller også var det
rigtigt, at hun i runde tal var ovre sine vanskeligheder – sin sygdom – men at der så i yderst sjældne tilfælde
kunne være tale om retraumatiseringsreaktioner. For var det i virkeligheden ikke et gammelt og for længst
hengemt reaktionsmønster, der havde banket på den aften hos Cecilie? Og vel egentlig også hos Theodor?
Deres samspil og øvrige forhold var jo et helt, helt andet i dag end for et par år siden. De havde det jo godt

sammen. Havde de ikke?             

Om forfatteren 
Therese Zillmer er cand.mag. i sproglig rådgivning, dansk og kommunikation. Hun har arbejdet mere end 15
år som skrivende og redigerende journalist inden for ugeblads- og magasinbranchen, har ernæret sig som
freelanceskribent og korrekturlæser og har været ghostwriter til flere bøger. Som vejret i april er Therese

Zillmers debutroman. 
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