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Insektvinger er gennemsigtige i lyset Dorte Lilmose Hent PDF Hun tog guldbrillerne af og pudsede dem i sin
trøje. Hendes tavshed gjorde ham kulsort indeni. Han forstod udmærket, hvorfor der blev ved med at være
skidt på hendes briller. En bi dør, når den stikker andre ... “Insektvinger er gennemsigtige i lyset” er 11 korte
noveller om unge og til unge. De handler om de ting, der kan føles umulige at få fortalt – om det svære og

mørke og smertefulde. Men de handler også om, at djævlen kan miste sin kraft, hvis den nævnes ved navn. At
det mørke, vi frygter mest, kan blive mindre, hvis vi tør sætte ord på og dele det med andre. Novellerne

handler om vidt forskellige ting, om ensomhed, om overgreb, om spiseforstyrrelser – men også om kærlighed,
venskab og et lysstrejf af håb. Novellerne er skrevet af Dorte Lilmose, der har skrevet en række bøger for

børn og unge. Dorte Lilmose er uddannet fra forfatterskolen for børnelitteratur og modtog i 2014
skriverprisen for børneromanen “Dræb eller dø”.

 

Hun tog guldbrillerne af og pudsede dem i sin trøje. Hendes tavshed
gjorde ham kulsort indeni. Han forstod udmærket, hvorfor der blev
ved med at være skidt på hendes briller. En bi dør, når den stikker
andre ... “Insektvinger er gennemsigtige i lyset” er 11 korte noveller
om unge og til unge. De handler om de ting, der kan føles umulige at
få fortalt – om det svære og mørke og smertefulde. Men de handler
også om, at djævlen kan miste sin kraft, hvis den nævnes ved navn.
At det mørke, vi frygter mest, kan blive mindre, hvis vi tør sætte ord
på og dele det med andre. Novellerne handler om vidt forskellige
ting, om ensomhed, om overgreb, om spiseforstyrrelser – men også
om kærlighed, venskab og et lysstrejf af håb. Novellerne er skrevet
af Dorte Lilmose, der har skrevet en række bøger for børn og unge.
Dorte Lilmose er uddannet fra forfatterskolen for børnelitteratur og
modtog i 2014 skriverprisen for børneromanen “Dræb eller dø”.
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