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Baby-face Lotte Linck Hent PDF Theis kan ikke forestille sig, at noget nogensinde bliver, som det var før det,
der skete med hans bror, Martin. Hvordan kunne det, når alting nu er forandret? Men det er, som om de andre
ikke forstår det – eller forstår, hvordan Theis har det. Som om de ikke kan forstå, at han savner Martin så

meget, at det træder ham i hælene, tynger ham ned og gør ondt i hele kroppen.

Den danske forfatter Lotte Linck (f. 1940) bevæger sig i mange forskellige genrer og har udgivet bøger for
både børn og voksne. Linck fik sin litterære debut i 1984 med digtsamlingen "Vi kan roligt være bange" og
udgav samme år børnebogen "Det er bare Rita". Igennem sin lange forfatterkarriere har Linck blandt andet
udgivet novellesamlingen "To gange Hansen" (1955), den historiske roman "Tiden der revnede" (1997) og

den socialrealistiske roman "Krages skygge" (1999).
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alting nu er forandret? Men det er, som om de andre ikke forstår det
– eller forstår, hvordan Theis har det. Som om de ikke kan forstå, at
han savner Martin så meget, at det træder ham i hælene, tynger ham

ned og gør ondt i hele kroppen.

Den danske forfatter Lotte Linck (f. 1940) bevæger sig i mange
forskellige genrer og har udgivet bøger for både børn og voksne.

Linck fik sin litterære debut i 1984 med digtsamlingen "Vi kan roligt
være bange" og udgav samme år børnebogen "Det er bare Rita".
Igennem sin lange forfatterkarriere har Linck blandt andet udgivet
novellesamlingen "To gange Hansen" (1955), den historiske roman
"Tiden der revnede" (1997) og den socialrealistiske roman "Krages

skygge" (1999).
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