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Som brødre vi dele Lisbeth Brun Hent PDF I 2009 dør landmanden Villy omgivet af sin ekskone Marie og de
tre halvsøskende Ole, Jens og Helle. Efter dødsfaldet vender Helle tilbage til den egn, hun forlod 22 år

tidligere. Første gang kom hun inkognito og var fuld af vrede. Hun blev nemlig bortadopteret efter fødslen,
fordi Marie skulle giftes med Villy, og han ville ikke have det barn, hun ventede med en anden. Da Helle kom
og blev medhjælper på Villys rideskole, gik det langsomt op for Marie, hvem hun havde boende. Det endte
ikke med forsoning, men med Helles replik til Marie: "Du solgte mig. Du byttede mig væk for en elendig

bondegård."

I 2010 prøver Helle igen. Hun vender tilbage til det sted, hvor hun aldrig har været velkommen, drevet af
længslen efter at vende hjem.

"Som brødre vi dele" er tredje, selvstændige bind i Lendrup-serien, hvor lokaliteten er den samme, men
personerne skiftende.

 Lydbogen er indlæst af Liselotte Krogager
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