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Tænk nu hvis Johanne Bille Hent PDF Forlaget skriver: Tænk nu hvis er en autofiktiv roman om en ung
kvinde. Som barn forestiller hun sig sin fars død. Hun forsøger at beskytte sig eller sikre sig mod det. Hun
tjekker hans åndedræt om natten. For tænk nu hvis. Og så sker det. Hun er flyttet i lejlighed for sig selv. Og

faren dør om natten på badeværelsesgulvet i barndomshjemmet af et hjerteslag.  

Tænk nu hvis er en ung kvindes fortælling om at opdage og erkende, at forestillinger aldrig kan hamle op
med virkeligheden. Uanset hvor meget man forbereder sig. Når det frygtede sker, er det alligevel anderledes,
end man troede, det ville være. Man kan hverken sikre sig mod det eller forberede sig på det. I sig selv en

smertefuld erkendelse.  
Johanne Bille har skrevet en meget bevægende og ung fortælling - om tab, død, sorg og savn. Men også et
stærkt livsbekræftende vidnesbyrd om at acceptere livet. Tænk nu hvis er en roman om fortællerens fars død,
det er nulpunktet, men derfra bevæger den sig fremad. Til fortællinger om bænkebidere og engle. Om mødre

og døtre, der elsker hinanden, som kun mødre og døtre kan. Om orange tulipaner og bjørnegræs.  
Johanne Bille er 21 år og studerer statskundskab på Københavns universitet. Tænk nu hvis er hendes debut

som forfatter.

 

Forlaget skriver: Tænk nu hvis er en autofiktiv roman om en ung
kvinde. Som barn forestiller hun sig sin fars død. Hun forsøger at
beskytte sig eller sikre sig mod det. Hun tjekker hans åndedræt om
natten. For tænk nu hvis. Og så sker det. Hun er flyttet i lejlighed for

sig selv. Og faren dør om natten på badeværelsesgulvet i
barndomshjemmet af et hjerteslag.  

Tænk nu hvis er en ung kvindes fortælling om at opdage og erkende,
at forestillinger aldrig kan hamle op med virkeligheden. Uanset hvor
meget man forbereder sig. Når det frygtede sker, er det alligevel
anderledes, end man troede, det ville være. Man kan hverken sikre
sig mod det eller forberede sig på det. I sig selv en smertefuld

erkendelse.  
Johanne Bille har skrevet en meget bevægende og ung fortælling -
om tab, død, sorg og savn. Men også et stærkt livsbekræftende
vidnesbyrd om at acceptere livet. Tænk nu hvis er en roman om

fortællerens fars død, det er nulpunktet, men derfra bevæger den sig
fremad. Til fortællinger om bænkebidere og engle. Om mødre og

døtre, der elsker hinanden, som kun mødre og døtre kan. Om orange
tulipaner og bjørnegræs.  

Johanne Bille er 21 år og studerer statskundskab på Københavns
universitet. Tænk nu hvis er hendes debut som forfatter.
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