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Hvis Cilla kunne se mig nu Anita Krumbach Hent PDF Hvis Cilla kunne se mig nu fortæller om 14 årige
Solvej, der har mistet sin storesøster. Cillas død ligger som et smertepunkt, ingen i familien taler om. Men da

Cillas kæreste efter to års udlandsrejse pludselig dukker op, må Solvej og hendes familie se deres tab i
øjnene.

Sommerferien i Sverige sætter gang i erindringer, tanker og følelser – og åbner for møder med nye mennesker.

»Siden Cilla døde, havde jeg mistet orienteringen. Siden Cilla døde, var jeg kun gået den forkerte vej. Jeg
måtte spole tiden tilbage. Finde det punkt, hvor jeg sidst havde hørt min stemme. Fortsætte, hvor jeg slap.«

Pressen skriver: 

»Man bliver alligevel indfanget af tempoet - der er lavt - og handlingen - der er rimelig stillestående - fordi
det hele bliver fortalt med stor selvfølgelighed og grundig registrering af alle krusninger på den familiære

overflade. Det er det, som Anita Krumbach kan.«

*** - Steffen Larsen, Politiken

»Krumbachs portrætter er rammende og værd at tænke over.«

- Birte Strandby, Bogvægten

 

Hvis Cilla kunne se mig nu fortæller om 14 årige Solvej, der har
mistet sin storesøster. Cillas død ligger som et smertepunkt, ingen i
familien taler om. Men da Cillas kæreste efter to års udlandsrejse
pludselig dukker op, må Solvej og hendes familie se deres tab i

øjnene.

Sommerferien i Sverige sætter gang i erindringer, tanker og følelser
– og åbner for møder med nye mennesker.

»Siden Cilla døde, havde jeg mistet orienteringen. Siden Cilla døde,
var jeg kun gået den forkerte vej. Jeg måtte spole tiden tilbage. Finde
det punkt, hvor jeg sidst havde hørt min stemme. Fortsætte, hvor jeg

slap.«

Pressen skriver: 

»Man bliver alligevel indfanget af tempoet - der er lavt - og
handlingen - der er rimelig stillestående - fordi det hele bliver fortalt
med stor selvfølgelighed og grundig registrering af alle krusninger
på den familiære overflade. Det er det, som Anita Krumbach kan.«

*** - Steffen Larsen, Politiken



»Krumbachs portrætter er rammende og værd at tænke over.«

- Birte Strandby, Bogvægten
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