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Ti vilde heste Elisabeth Rygård Hent PDF Ti vilde heste er en historie om en piges liv fra hun er fire år til hun
bliver fireogtyve og venter sit første barn. Pigen vokser op i 1950’ernes Danmark med forældre der er psykisk
ustabile; den røde, eksplosive far, hvis humør skifter som nat og dag, og den sorte mor med mørke øjne der

sjældent smiler.

Det er historien om en barndom med overgreb og knusende tavshed, med mareridt og slanger i fodenden og
en mor der gradvist fortaber sig bag en tjørnehæk af glas. Efter forældrenes skilsmisse bliver pigen anbragt
hos forskellige fjerne bekendte og overladt til selv at finde ud af tilværelsen. Men pigen er en overlever,

sårbar og viljestærk på samme tid.

Historien er barsk og gribende, sproget er poetisk og registrerer seismografisk pigens indre rystelser.

Historiens rammefortælling er skrevet mange år senere. Den kvindelige jeg-fortæller har for længst besluttet
sig for ikke at se sin mor mere. Hendes fortid ligger i en forseglet boks og står det til hende skal den aldrig
åbnes. Men den nat kvinden fylder halvtreds har hun et syn som får hende til at begive sig ud på en rejse for

at opsøge moren.
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