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Himlen er min Charlotte Gr\u00f8hn Matthiesen Hent PDF ”Hvor kommer du fra?” spurgte han. ”Jeg

kommer nede fra ostebutikken.” ”De har da ikke børn.” ”Nej, Beate er min moster.” ”Nåeh … skal vi finde
firkløvere?” ”Jah … hvordan gør man?” Drengen lagde hovedet bagover og grinede. Så kiggede han på

mig. ”Du er pæn. Nu skal jeg vise dig, hvordan man finder firkløvere.” Himlen er min er en roman om pigen
Benedicte og de mennesker, der omgiver hende. En del af romanen foregår i Paris. På overfladen er alt idyl,
men hvad Benedicte vælger at fokusere på, er med til at afgøre, hvordan hendes rejse mod at blive sig selv
former sig. Hun indser, at det er en illusion, at andre ønsker, hun skal være en anden end sig selv. At den

eneste virkelighed, der betyder noget, er den, hun skaber selv. Og hun må indse, at der kun findes frygt eller
kærlighed – og tør hun kærligheden? Tør hun elske sig selv, lige som hun er? Og tør hun lade andre gøre det

samme?

 

”Hvor kommer du fra?” spurgte han. ”Jeg kommer nede fra
ostebutikken.” ”De har da ikke børn.” ”Nej, Beate er min moster.”
”Nåeh … skal vi finde firkløvere?” ”Jah … hvordan gør man?”

Drengen lagde hovedet bagover og grinede. Så kiggede han på mig.
”Du er pæn. Nu skal jeg vise dig, hvordan man finder firkløvere.”
Himlen er min er en roman om pigen Benedicte og de mennesker,
der omgiver hende. En del af romanen foregår i Paris. På overfladen
er alt idyl, men hvad Benedicte vælger at fokusere på, er med til at
afgøre, hvordan hendes rejse mod at blive sig selv former sig. Hun
indser, at det er en illusion, at andre ønsker, hun skal være en anden
end sig selv. At den eneste virkelighed, der betyder noget, er den,
hun skaber selv. Og hun må indse, at der kun findes frygt eller

kærlighed – og tør hun kærligheden? Tør hun elske sig selv, lige som



hun er? Og tør hun lade andre gøre det samme?
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