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Helene Herdis Møllehave Hent PDF "Helene trænger til hjælp. Hun er blevet gennembanket af sin mand, hun
har brug for at græde og snakke. Hun ved, at Lene vil høre på hende. De to har gået på Den Sociale Højskole
sammen, de har de samme holdninger og kender hinandens liv. Lene har kendt Helene, siden Helene var enlig
mor med Anne. Hun har hørt om advokaten Peter, som Helene mødte, da hun fik arbejde som socialrådgiver i
en provinsby. Hun har aldrig selv brudt sig om Peter, som har virket kold og arrogant på hende, men hun har

indset, at Helenes kærlighed til Peter er lidenskaben, som kan være uforståelig for andre.

Herdis Møllehave (f. 1936-2001) var en dansk socialrådgiver og forfatter. Hun skrev en lang række fagbøger
og romaner baseret på sine erfaringer som socialrådgiver. I 1977 debuterede hun som romanforfatter med

"Le", som senere blev efterfulgt af "Lene" og "Helene". Herdis Møllehave var frem til sin død gift med præst
og forfatter Johannes Møllehave.

Hvordan gik det til, at Peter, det noble menneske, en aften bankede løs på sin kone og råbte "klimakterieso"
ad hende? Det fortæller Helene sin veninde i den lange nat. Romanen er et tilbageblik på et langt ægteskab

mellem to vidt forskellige mennesker, en analyse af et magtspil, en forklaring på spørgsmålet om lidenskaben.
Hvorfor bliver folk sammen, selv om betingelserne for et godt samliv bliver dårligere og dårligere?"

– Else Cornelius i "Bogklubben"
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