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Jeg elsker blåt Vibeke Willumsen Hent PDF ""Dit hår ser ikke godt ud. Det er dødt. Dine øjne ser ikke godt
ud. De er blege. Du ser i det hele taget ikke godt ud. Hvad er der i vejen med dig?" "Åhr, ikke noget," sagde
jeg. Hun lænede sig endnu længere ind over bordet. "Se på mig," sagde hun. Jeg gjorde det. "Hvorfor er du
kommet?" "For at besøge dig," sagde jeg. "Og for at fortælle mig noget, du ikke tør fortælle din mor, ikke?"
Jeg trak vejret dybt. Nu havde hun selv sat det hele i gang, nu kunne jeg bare køre løs, men det var så svært.
"Sært, at din mor er så dum," sagde hun næsten vredt. "Sært, at DU er så dum," sagde hun næsten endnu mere

vredt." 15-årige Judith lever i et småborgerligt miljø, der er som skabt til at kvæle ungdommens glæder.
Vibeke Willumsen lader hende fortælle om sit liv, sin skole, sine venner, de komplicerede kæresteforhold og
ikke mindst om de voksne, der omgiver hende, og som med deres uforstand hele tiden saboterer hendes liv.
Vibeke Willumsen (1933-2015) var en dansk forfatter, digter, radiodramatiker, oversætter og konsulent.

Vibeke Willumsen debuterede i 1951 med en række digte i poesitidsskriftet "Vild Hvede" og som
novelleforfatter i en række avisers søndagstillæg. I 1960 udkom hendes første bog. Foruden sin

forfattervirksomhed oversatte Vibeke Willumsen også tysk litteratur til dansk.

 

""Dit hår ser ikke godt ud. Det er dødt. Dine øjne ser ikke godt ud.
De er blege. Du ser i det hele taget ikke godt ud. Hvad er der i vejen

med dig?" "Åhr, ikke noget," sagde jeg. Hun lænede sig endnu
længere ind over bordet. "Se på mig," sagde hun. Jeg gjorde det.

"Hvorfor er du kommet?" "For at besøge dig," sagde jeg. "Og for at
fortælle mig noget, du ikke tør fortælle din mor, ikke?" Jeg trak

vejret dybt. Nu havde hun selv sat det hele i gang, nu kunne jeg bare
køre løs, men det var så svært. "Sært, at din mor er så dum," sagde
hun næsten vredt. "Sært, at DU er så dum," sagde hun næsten endnu
mere vredt." 15-årige Judith lever i et småborgerligt miljø, der er

som skabt til at kvæle ungdommens glæder. Vibeke Willumsen lader
hende fortælle om sit liv, sin skole, sine venner, de komplicerede

kæresteforhold og ikke mindst om de voksne, der omgiver hende, og
som med deres uforstand hele tiden saboterer hendes liv. Vibeke



Willumsen (1933-2015) var en dansk forfatter, digter,
radiodramatiker, oversætter og konsulent. Vibeke Willumsen
debuterede i 1951 med en række digte i poesitidsskriftet "Vild

Hvede" og som novelleforfatter i en række avisers søndagstillæg. I
1960 udkom hendes første bog. Foruden sin forfattervirksomhed

oversatte Vibeke Willumsen også tysk litteratur til dansk.
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