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Natten som föregick denna dag Johanne Lykke Holm boken PDF Idag blir jag tretton. Idag har jag kammat
mitt hår i olika frisyrer. Idag har jag lagt min barndom bakom mig för att möta verkligheten. Så inleds denna
kortroman om de två systrarna och deras moder, som innanför barndomshemmets väggar utkämpar en strid
om vuxenblivandet.Systern Cosima, som äter päron och smaskar. En syster som läser sin systers dagbok. En
syster som klipper av sig håret och anklagar sin syster. En syster som slår en häst som inte är hennes.Modern,

med sin blanka fläta och med bisonjackan hängande i hallen, tändstickor och gamla lappar i de djupa
fickorna. I sina händer har hon hållit vapen. En kökskniv, en revolver. I stallet hästen Elektra, en ilsken och
mycket allvarlig varelse, vars tagel blänker om hösten och om våren. Och jaget, ett fult och gammalt barn,
som önskar att den dag hon föddes var raderad. En obeboelig kropp, ett tjockt hår som växer ur ett huvud.

 

Idag blir jag tretton. Idag har jag kammat mitt hår i olika frisyrer.
Idag har jag lagt min barndom bakom mig för att möta verkligheten.
Så inleds denna kortroman om de två systrarna och deras moder, som

innanför barndomshemmets väggar utkämpar en strid om
vuxenblivandet.Systern Cosima, som äter päron och smaskar. En
syster som läser sin systers dagbok. En syster som klipper av sig
håret och anklagar sin syster. En syster som slår en häst som inte är
hennes.Modern, med sin blanka fläta och med bisonjackan hängande
i hallen, tändstickor och gamla lappar i de djupa fickorna. I sina

händer har hon hållit vapen. En kökskniv, en revolver. I stallet hästen
Elektra, en ilsken och mycket allvarlig varelse, vars tagel blänker om
hösten och om våren. Och jaget, ett fult och gammalt barn, som

önskar att den dag hon föddes var raderad. En obeboelig kropp, ett
tjockt hår som växer ur ett huvud.
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