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Leo og Mei Synne Lea Hent PDF Det hænder en sjælden gang, at man får en roman i hænderne, som er så fin
og sart i sin litterære klædedragt, at det forekommer næsten profant at skulle skrive om den. Sådan en roman
er Leo og Mei. Alt, hvad Synne Lea skriver, er som det skal være – ikke mindst det mellem linjerne. Efter

læsningen sidder man tilbage med en dyb følelse af smerte … og stor skønhed! Synne Leas poetiske
romandebut om overgreb på børn Leo sidder stille i natten og lytter efter mine skridt. For det er kun mig, der
kan slippe ham ud. Jeg løber, for at mørket ikke skal opdage mig. Jeg hvisker, at gaden ikke må være for bred
at krydse. Jeg er Mei. Jeg har aldrig fundet ud af, hvordan man kan se, om nogen er gode eller onde. Leos
kælder er fuld af nat. I hjørnet af natten sidder han og venter. Jeg er morgenen. Morgenen skal være en ven.
Leo og Mei af norske Synne Lea er en fortælling om det usigelige og et specielt venskab, som bliver udsat for

store prøvelser. Et venskab, som må og skal være stærkere end alt andet – og som måske er det. Læs
Politikens anmeldelse af bogen. Målgruppe: Fra 10 år. Oversat af Susanne Vebel.

 

Det hænder en sjælden gang, at man får en roman i hænderne, som er
så fin og sart i sin litterære klædedragt, at det forekommer næsten
profant at skulle skrive om den. Sådan en roman er Leo og Mei. Alt,
hvad Synne Lea skriver, er som det skal være – ikke mindst det
mellem linjerne. Efter læsningen sidder man tilbage med en dyb

følelse af smerte … og stor skønhed! Synne Leas poetiske
romandebut om overgreb på børn Leo sidder stille i natten og lytter
efter mine skridt. For det er kun mig, der kan slippe ham ud. Jeg

løber, for at mørket ikke skal opdage mig. Jeg hvisker, at gaden ikke
må være for bred at krydse. Jeg er Mei. Jeg har aldrig fundet ud af,
hvordan man kan se, om nogen er gode eller onde. Leos kælder er
fuld af nat. I hjørnet af natten sidder han og venter. Jeg er morgenen.



Morgenen skal være en ven. Leo og Mei af norske Synne Lea er en
fortælling om det usigelige og et specielt venskab, som bliver udsat
for store prøvelser. Et venskab, som må og skal være stærkere end alt
andet – og som måske er det. Læs Politikens anmeldelse af bogen.
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