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Min datters latter Marie Østergaard Knudsen Hent PDF Katrine blev skilt fra sin mand for 6 måneder siden på
grund af hans alkoholmisbrug og er flyttet til Aarhus sammen med sin datter, Isabella, som hun har fuld

forældremyndighed over. Her venter et helt nyt liv med nyt arbejde til Katrine og ny skole til Isabella. Men
det er ikke helt nemt at falde til i en ny by, og Katrine kæmper med at skabe nye relationer – for hvordan kan

man starte forfra, når man står midt i livet?

Marie Østergaard Knudsen (f. 1971) er en dansk forfatter, journalist og foredragsholder. Hun er uddannet
cand.mag. i litteraturvidenskab og fokuserer i sit forfattervirke ofte på netop litteraturen. Herudover skriver
hun om blandt andet kultur og pædagogik, og i 2016 udgav hun bogen "Fortæl dit liv", hvor hun giver gode

råd til at skrive sine erindringer baseret på en række foredrag, som Knudsen i en årrække har afholdt.
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