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De efterlod os alt Plum Johnson Hent PDF I næsten 20 år passede Plum Johnson og hendes søskende deres

skrantende forældre, og sorgen over deres død er iblandet en vis lettelse over at slippe af med byrden. Med de
følelser i bagagen påtager Plum sig at rydde det kolossale barndomshjem – 23 værelser, der bugner af møbler,
tomme iltflasker og gammelt legetøj. Hvor svært kan det være? Opgaven viser sig imidlertid at være langt
hårdere og mere tidskrævende, end hun havde troet. Men også langt mere berigende! For mens Plum graver
sig gennem håndskrevne indkøbssedler og propfyldte køkkenskuffer og skabe, får hun et nyt indblik i, hvem
hendes forældre egentlig var. Et indblik, der kaster lys over en ikke altid lykkelig barndom med en excentrisk
mor og en far, der opdragede sine børn med militaristisk disciplin. De efterlod os alt er en morsom og rørende

fortælling om, hvor vigtigt det er at forstå fortiden, fordi den ligger inde med nøglen til fremtiden...
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