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Omkring Martin Ann Carina Sch\u00f8dt Hent PDF Selvom Martin er begavet og tilsyneladende succesfuld,
er hans liv lige så besværligt som alle andres. Martins kompagnon i arkitektfirmaet er sygemeldt på ubestemt
tid, så Martin er alene om ansvaret for de krævende kunder og medarbejdere. På privatfronten bliver Martins
ældste datter snart teenager og mere fjern og lukket for hver dag. Den yngste er til gengæld udadreagerende,
keder sig og mistrives i skolen. Samtidig balancerer Martins kone på kanten af stress efter skolereformen og
truer med at sige op for at leve af sin keramik i stedet. Selv er Martin træt af de evindelige kompromisser og
drømmer om at tegne rigmandsboliger, men han er nødt til at tjene penge, så familien kan blive boende i

huset. OMKRING MARTIN er anden roman af tre om den begavede Martin og hans familie, der giver indblik
i, hvordan det er at være begavet – på godt og ondt. Det er også en samtidsroman.

 

Selvom Martin er begavet og tilsyneladende succesfuld, er hans liv
lige så besværligt som alle andres. Martins kompagnon i

arkitektfirmaet er sygemeldt på ubestemt tid, så Martin er alene om
ansvaret for de krævende kunder og medarbejdere. På privatfronten
bliver Martins ældste datter snart teenager og mere fjern og lukket

for hver dag. Den yngste er til gengæld udadreagerende, keder sig og
mistrives i skolen. Samtidig balancerer Martins kone på kanten af
stress efter skolereformen og truer med at sige op for at leve af sin
keramik i stedet. Selv er Martin træt af de evindelige kompromisser
og drømmer om at tegne rigmandsboliger, men han er nødt til at
tjene penge, så familien kan blive boende i huset. OMKRING

MARTIN er anden roman af tre om den begavede Martin og hans
familie, der giver indblik i, hvordan det er at være begavet – på godt



og ondt. Det er også en samtidsroman.
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