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Tænk på Jolande Cecil B\u00f8dker Hent PDF TÆNK PÅ JOLANDE! Det kom et eller andet sted fra, fra
hende selv? Som et påbud. Det kunne ligeså godt have været: „Tænk på noget andet!“ Det havde EMILIE
god brug for i sin situation. Hun sad indesneet, håbløst begravet, i sin bil, selveste juleaftensdag. Og så

dukkede dette TÆNK PÅ JOLANDE op. Hun kendte ikke nogen JOLANDE, men alligevel kom hun, i sin
bils lukkede rum, til at opleve JOLANDEs færden i en fjern bjergegn, levede med hende i hendes møde med
en visnende livsform og en mand, der forsøger at opretholde den. TÆNK PÅ JOLANDE kan læses som en

videreførelse af EVAS’ EKKO og flere af CECIL BØDKERs romaner. Den handler om identitet, om frigørelse
fra tvang, om frihed overfor konvention, men også om tabte livsværdier. Da EMILIE efter enogtredive timers
indespærring vågner op på hospitalet, har hun taget det første skridt – takket være JOLANDE – til et liv på
egne betingelser. Morsomt, dramatisk, klogt og poetisk fører CECIL BØDKER sin læser gennem EMILIEs

udvikling til et selvstændigt menneske.
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opleve JOLANDEs færden i en fjern bjergegn, levede med hende i
hendes møde med en visnende livsform og en mand, der forsøger at
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