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Cicerones datter Andreas P. Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Cicerones datter er en fortsættelse af
succesromanen fra 1995, Cicerone - en pige på Sprogø.

I Cicerones datter følger vi Cicerone i hendes voksne liv, men vi kommer også tæt på datteren, for hvem det
er svært at være barn af en Sprogøpige. Skammen hviler fortsat tungt over Cicerone. Og denne skam sætter
sine spor i kontakten med og opdragelse af Marie-Louise. Cicerones manglende empati får fatale følger for

Marie-Louise opvækst.

En historisk fortælling om arbejderklassens trange kår i 50´ernes Danmark. Vi møder først kvinden Cicerone
sammen med hendes mand Adolf i deres hjem ved Stige og deres sammenbragte børn. Marie-Louise som er
Cicerones datter samt Astrid og Arvid, der er Adolfs børn fra et tidligere ægteskab. Siden følger vi Marie-

Louise på hendes vej ud i livet, og de problemer det fører med sig.

Romanen beskriver hvordan det er at vokse op med en mor, der har været Sprogøpige, og som aldrig er
sluppet fri af den skam, dette ophold var forbundet med for pigerne. En letlæst historisk fortælling, hvor

Cicerones skam gør livet unødvendigt svært for Marie-Louise.

Forfatteren, der er kendt som sangskriver og kapelmester i Dræsinebanden, trækker på sin egen
barndomserindring og sin store viden om Sprogø som institution og opholdssted for utilpassede, kriminelle

og besværlige piger og kvinder.

Andreas P. Nielsen er foruden sin medvirken i Dræsinebanden også kendt som tekst-forfatter til en række
danske kunstnere samt som radiovært på DR.
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