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Under mælkevejens stjerner Camilla Davidsson Hent PDF Den unge karrierekvinde Emma bor i storbyen
Stockholm og trives i et rigt socialt liv med masser af restaurantbesøg og dyre byture. Hun arbejder som

marketingsansvarlig på et stort anerkendt bureau og føler i det hele taget, at hun har regnet verden ud. Men
Emma begynder at få stress på sit arbejde, og da hun samtidig indleder et forhold til amerikaneren Eric, som
bor i London, flytter hun til den engelske hovedstad. Men Eric vil hende ikke alligevel, og pludselig står hun
alene i en fremmed by uden vennerne og den identitet, jobbet i Stockholm gav hende. Hun får sig et rimeligt
arbejde, men noget inden i hende er ved at briste. Hun beslutter sig for at vandre den ældgamle Camino, som
er en pilgrimsvandring på mange hundrede kilometer, og som afsluttes i spanske Santiago de Compostela.
Den lange og fysisk hårde pilgrimsvandring i det smukke spanske landskab bliver et omdrejningspunkt for
Emma. Hun kommer til at opleve nærhed, varme, kærlighed og dybe venskaber med en broget skare fra hele
verden. Men mest af alt bliver pilgrimsvandringen en rejse ind i hende selv, hvor hun må tage livtag med sin
egen fortid og indre dæmoner for at kunne rejse sig igen. Under mælkevejens stjerner er en livsbekræftende

roman om at finde sin vej i den moderne verden, om tilgivelse og om at lære at elske sig selv.

 

Den unge karrierekvinde Emma bor i storbyen Stockholm og trives i
et rigt socialt liv med masser af restaurantbesøg og dyre byture. Hun
arbejder som marketingsansvarlig på et stort anerkendt bureau og
føler i det hele taget, at hun har regnet verden ud. Men Emma

begynder at få stress på sit arbejde, og da hun samtidig indleder et
forhold til amerikaneren Eric, som bor i London, flytter hun til den
engelske hovedstad. Men Eric vil hende ikke alligevel, og pludselig
står hun alene i en fremmed by uden vennerne og den identitet,

jobbet i Stockholm gav hende. Hun får sig et rimeligt arbejde, men
noget inden i hende er ved at briste. Hun beslutter sig for at vandre
den ældgamle Camino, som er en pilgrimsvandring på mange



hundrede kilometer, og som afsluttes i spanske Santiago de
Compostela. Den lange og fysisk hårde pilgrimsvandring i det
smukke spanske landskab bliver et omdrejningspunkt for Emma.
Hun kommer til at opleve nærhed, varme, kærlighed og dybe
venskaber med en broget skare fra hele verden. Men mest af alt

bliver pilgrimsvandringen en rejse ind i hende selv, hvor hun må tage
livtag med sin egen fortid og indre dæmoner for at kunne rejse sig
igen. Under mælkevejens stjerner er en livsbekræftende roman om at
finde sin vej i den moderne verden, om tilgivelse og om at lære at

elske sig selv.
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