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Min vilje ske Hanne Kaufmann Hent PDF Forlaget skriver: "Hvad er en hellig følelse? Hvad er andagt? Hvad
er opløftelse? Sjælelig ro? Flugt fra sig selv? Forglemmelse af sig selv? Du, som læser dette, vil, når det er
læst til ende, måske ane svarene på disse spørgsmål. Men du vil kun ane dem på en måde, som er et svagt
ekko af den, jeg lærte dem på. Ikke ved læsning, men ved selvoplevelse. Jeg "er" ikke mere, når du læser

dette."

Hanne Kaufmanns "Min vilje ske" er en dramatisk kærlighedshistorie – en overbevisende debutroman fra en
stor og livsklog forfatter.

Hanne Kaufmann (1926-1997) blev født i Tyskland, men måtte i 1933 flygte fra nazisterne til Danmark på
grund af sin jødiske afstamning. I 1943 undslap hun igen nazisterne og nåede denne gang til Sverige, hvor
hun boede, indtil hun efter krigen kunne vende tilbage til Danmark, hvor hun opnåede statsborgerskab.

Hanne Kaufmann debuterede som forfatter med romanen "Min vilje ske" og nåede at udgive både romaner,
noveller og erindringer inden sin død i Horsens i 1997.
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