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Farmerhjerte Mette Reinhardt Jakobsen Hent PDF Farmerhjerte er en let, lille kærlighedshistorie fortalt i en
underfundig tone. Men under humoren lurer alvoren og den smertelige erkendelse af, at man som menneske
af og til må acceptere de benspænd, tilværelsen byder på. Bogholderen Mona forsøger at komme sig efter et
brutalt brud med sin kæreste, rigmandssønnen Theis, som er fast forsidestof i sladderbladene. For at slippe
væk fra storbyen, pressen og sit følelsesmæssige nederlag drager Mona lidt tilfældigt i eksil hos Claus, der er
10. generations landmand på Bredstensgaard i provinsen. Men Monas ankomst forstyrrer i den grad den

landlige idyl. Farmerhjerte er en roman om at elske for meget, måske at elske den forkerte og ikke mindst om
at huske at elske sig selv. Persongalleriet består af alt for mange mænd, knibske kvinder og et betragteligt
antal døde og levende dyr. Farmerhjerte er Mette Reinhardt Jakobsens skønlitterære debut. Mette Reinhardt
Jakobsen er Cand. mag, og har en tillægsuddannelse som journalist. Hun har tidligere skrevet tre fagbøger og
har siden 2009 flere gange bidraget med tæt poesi til tidsskriftet Hvedekorn. Hun er årgang 1972, født og

opvokset i Aarhus, hvor hun, efter en årrække i Paris, atter bor og arbejder.
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