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Frie hjerter Heidi Korsgaard Hent PDF Frie hjerter er fortællingen om Tibets historie fortalt gennem tre

generationer: 85-årige Ani Tsewang, hendes datter Penpa Andersen og datterdatter Pema Andersen. (Penpa
forelskede sig i 70´erne i en dansk nødhjælpsarbejder i Indien og tog sine tre børn, den yngste Pema på 8

måneder, med til Danmark. Derfor navnet Andersen og derfor den danske vinkel). Frie hjerter er en dramatisk
fortælling om menneskers kamp for at overleve og basale behov for frihed, og ikke mindst om forældres (til
enhver tid) stærke drift for - på trods af store ofre - at give deres børn et bedre liv. En familiekrønike, der
skildrer en hel nations kultur og historie og som bringer læserne fra Tibet, over Indien til Danmark. Bogen
skrives af Heidi Korsgaard baseret på interviews med alle tre kvinder (hun besøger Ani Tsewang, der i dag

bor i Nepal) samt research om Tibets kultur og historie - og ikke mindst konflikten med Kineserne.
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