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Monstermenneske Kjersti Annesdatter Skomsvold Hent PDF Da Kjersti var 17, løb hun hurtigere og længere
end alle andre. Hun ville være den bedste til alt og var ustoppelig indtil sygdom fik hendes verden til at bryde

sammen. Nu, få år senere, ligger hun i sengen på et plejehjem, omgivet af gamle, døende mennesker og
afskåret fra den verden hun så sultent ønsker at være en del af. Men en plan begynder spire i hendes

smertende krop: Hvis det lykkes hende at skrive en roman, vil hun måske kunne føle sig som et menneske
igen. Og snart er væggen over sengen overstrøet af gule post-it-sedler med noter. Kjersti Annesdatter
Skomsvolds anden roman, Monstermenneske, er en gribende personlig rejse fra det buldrende mørke af

fortvivlelse tilbage til livet og lyset. En stærk og smuk fortælling som med et nådesløst blik og
hjerteskærende humor viser vigtigheden af at tro på sig selv, finde sit sprog og blive et menneske.
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