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Inden du går Karin Heurlin Hent PDF En historie om at blive skilt. Knust. For til sidst at blive næsten hel

igen. Gry er blevet skilt. Sammen med sine to børn skal hun starte et nyt liv i et dødsbo med gulnet
savsmuldstapet og en mærkelig lugt. I 18 måneder følger vi Gry, mens hun kæmper med et liv som nyskilt,
single og mor til børn i en 7-7 ordning. Et liv, hvor hun hver anden uge spiser durumrulle alene med lukket
altandør, så hun ikke kan høre de legende børn i gården. Et liv, hvor en enkelt sms kan ændre det hele, hvor
fredag aften endte i et sort hul, og hvor hun må se børnene stå og vinke i vinduet, når de tager afsked hver

anden uge. Undervejs i sin udviklingshistorie ser Gry gode mennesker fra deres bedste side. Men hun ser også
gode mennesker fra deres værste. Den, der overrasker mest, er naturligvis Gry selv. Efter skilsmissen ser hun
en helt ny side af sig selv, og den er ikke altid lige køn. Selv hendes stemme ændrer sig. I hvert fald når hun
skælder sin eksmand ud over forsvundne biblioteksbøger og glemte sommerjakker. En trist, sjov og ærlig bog

om at lande hårdt og klodset efter en skilsmisse. Forfatter Karin Heurlin blev selv skilt i 2012. Bogen er
fiktion men er inspireret af hendes egen historie.
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