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Valget Ketty Dahl Hent PDF Forlaget skriver: Valget er en nøgleroman, hvor vi befinder os i tiden op til
Folketingsvalget i 2007. De personlige og politiske historier kædes sammen på en måde, så

problemstillingerne bliver nærværende og påtrængende.

Forfatteren til denne bog udfordrer tavsheden. Hun udfordrer de mange »gode mennesker«, der tier i forhold
til spørgsmålet om provokeret abort. Måske i en følelse af afmagt og opgivenhed. Eller fordi det er svært at

argumentere over for omgivelser, der betragter provokeret abort som en indlysende rettighed.
...

»Der tages et nuanceret livtag med også de svære spørgsmål i abortdebatten, der hvor enhver af os kan
komme i tvivl, og det gøres i en sproglig form, som fænger. Der er hjerteblod i det, hjerte for det ufødte

menneske, for kvinden, der lades i stikken med en umenneskelig stor byrde, for et samfund som forråes mere
og mere med en lov, der tilsidesætter det svage menneskes værdi. Lad dig udfordre af den!«

- Ellen Højlund Wibe, Landssekretær i Retten til Liv
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