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Blindveje Selma Lønning Aarø Hent PDF "Jeg vil forsøge at fortælle dig alt. Kan du høre mig gennem døren?
Du hører mig. Her har du min historie, vores historie, sådan som jeg ser den. Her har du den forklaring, du

venter på. Jeg ved ikke, om den er god nok, ved ikke, om du vil komme ud, når jeg er færdig.

Jeg lægger munden mod nøglehullet i badeværelsesdøren, jeg hvisker til dig, som om du altid har været
derinde, som om du er en gammel kæreste, jeg omsider er kommet i tanke om. Jeg ved, du er derinde, og jeg
kan huske hver afstikker og hvert kendetegn ved din krop. Du findes i min krop som en evne, ingen kan tage

fra mig."

BLINDVEJE handler om det, som er vigtigt i livet. Bogen fortæller frem for alt kærlighedshistorien om
Bergljot og den blinde David, som ser hende tydeligere, end hun ser sig selv. Når hun har lagt låg på de

ubehagelige minder, ser David ind til den lille pige, som tog i tivoli og gik med karusselmanden ind i hans
husvogn. Og han ser hende, som hun er nu, en kvinde, der har skjult sig hos en blind mand for at slippe for at

se sig selv.

Bogen er både en klassisk kærlighedshistorie og en moderne erkendelsesroman, som på elegant vis forener
Bergljot og Davids mangesidede livshistorier.

 

"Jeg vil forsøge at fortælle dig alt. Kan du høre mig gennem døren?
Du hører mig. Her har du min historie, vores historie, sådan som jeg
ser den. Her har du den forklaring, du venter på. Jeg ved ikke, om
den er god nok, ved ikke, om du vil komme ud, når jeg er færdig.

Jeg lægger munden mod nøglehullet i badeværelsesdøren, jeg
hvisker til dig, som om du altid har været derinde, som om du er en
gammel kæreste, jeg omsider er kommet i tanke om. Jeg ved, du er
derinde, og jeg kan huske hver afstikker og hvert kendetegn ved din
krop. Du findes i min krop som en evne, ingen kan tage fra mig."

BLINDVEJE handler om det, som er vigtigt i livet. Bogen fortæller
frem for alt kærlighedshistorien om Bergljot og den blinde David,
som ser hende tydeligere, end hun ser sig selv. Når hun har lagt låg
på de ubehagelige minder, ser David ind til den lille pige, som tog i
tivoli og gik med karusselmanden ind i hans husvogn. Og han ser
hende, som hun er nu, en kvinde, der har skjult sig hos en blind

mand for at slippe for at se sig selv.

Bogen er både en klassisk kærlighedshistorie og en moderne
erkendelsesroman, som på elegant vis forener Bergljot og Davids

mangesidede livshistorier.
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