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HJERTESVIGT Cecilie Hvidbak \u00d8stergaard Hent PDF Hjertesvigt handler om falske løfter, dårlige

vaner og følelsen af at falde, og at den, man stolede på, ville holde fast, giver slip. Til at dulme smerten er der
kun cigaretter og rødvin, og man er overbevist om, at man hellere vil flækkes midt over af en lastbil end

nogensinde at elske nogen igen. Hjertesvigt skildrer en dødsdømt forelskelse, og hvordan der måske findes et
håb et sted, men at man ikke ved, hvor man skal lede, for man er blevet væk i sig selv. Digtsamlingen

tematiserer de udfordringer, man støder på, når man er ung, dum og ulykkeligt forelsket. Uddrag af bogen
Forkullet – Og hvis ikke jeg har ondt i hjertet, så er det i lungerne fordi jeg bliver nødt til at sortne dem med

cigaretter for at udholde de mange kaffeaftaler jeg overdænger dig med Men dit navn dukker stadig op
overalt i alt jeg gør i røgskyen og i fucking latte-art. Om forfatteren Cecilie Hvidbak Østergaard er født i 1998
i Aarhus, nu bosat i København. Siden barndommen har hun beskæftiget sig med teater og dans. Hjertesvigt

er hendes debut som digter.

 

Hjertesvigt handler om falske løfter, dårlige vaner og følelsen af at
falde, og at den, man stolede på, ville holde fast, giver slip. Til at

dulme smerten er der kun cigaretter og rødvin, og man er overbevist
om, at man hellere vil flækkes midt over af en lastbil end nogensinde
at elske nogen igen. Hjertesvigt skildrer en dødsdømt forelskelse, og
hvordan der måske findes et håb et sted, men at man ikke ved, hvor
man skal lede, for man er blevet væk i sig selv. Digtsamlingen

tematiserer de udfordringer, man støder på, når man er ung, dum og
ulykkeligt forelsket. Uddrag af bogen Forkullet – Og hvis ikke jeg
har ondt i hjertet, så er det i lungerne fordi jeg bliver nødt til at

sortne dem med cigaretter for at udholde de mange kaffeaftaler jeg
overdænger dig med Men dit navn dukker stadig op overalt i alt jeg
gør i røgskyen og i fucking latte-art. Om forfatteren Cecilie Hvidbak
Østergaard er født i 1998 i Aarhus, nu bosat i København. Siden



barndommen har hun beskæftiget sig med teater og dans. Hjertesvigt
er hendes debut som digter.
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