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Mit livs hemmelighed Birthe Haffner Hent PDF "Mit livs hemmelighed" er en spændende og til tider

dramatisk roman om forfatterens oldemor, provstedatteren Camilla Herleb, hvis liv blev en hård kamp for
overlevelse som enlig mor i midten af 1800-tallet. Af kirkebogen kan man læse, hvornår hendes barn blev

døbt, men faderen står noteret som 'ukjendt'. Hvem var han? Og hvorfor blev de aldrig gift? Svigtede elskeren
hende, eller døde han under kolera-epidemien i 1851? Camilla døde i 1887 og tog sin hemmelighed med sig i
graven. Mere end hundrede år efter løses mysteriet ... Den danske forfatter Birthe Haffner (f. 1920) opvoksede
i det indre København som den yngste af tre søskende. Kunsten spillede altid en stor rolle for Haffner, der

tilbragte meget af sin tid efter krigen på at rejse. Hun har blandt andet udgivet bogen "En satans historie – og
andre fortællinger" (2000) og slægtsromanen "Mit livs hemmelighed" (1997).
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