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Alene, Lærke, alene Nis Boesdal Hent PDF "Faren var der ikke. Han skulle sidde nede bagest i cockpittet og
holde fast i rorpinden, men han var der ikke. Den store pind susede fra side til side, som et vildt dyr, der var
sluppet ud af sit bur og slog om sig for ikke at blive fanget igen. Lærke strakte sig for at få fat i søgelænderet
over skibskisten. Så trak hun sig langsomt opad og fik øje på Judith, der sad helt oppe i stævnen og klamrede
sig til masten. – Far! skreg Lærke. Hvor er far henne? Judith reagerede ikke. Drejede ikke engang hovedet, da
en høj sø skyllede ind over stævnen. – Judith! Hvor er far henne?" Efter et forfærdeligt skibsforlis i Kattegat
redder 16-årige Lærke sig i land på Anholt. Hendes far druknede i bølgerne, men Lærke kan ikke slippe ham.
Hun isolerer sig på Anholt i sin sorg for at holde sin kontakt til faren i live – selvom faren selv er død. Nis

Boesdal (f. 1948) er en dansk forfatter, journalist og radiovært. Efter debuten i 1977 med digtsamlingen "Ble
ved ble" har Nis Boesdal udgivet en lang række digtsamlinger, historiske fortællinger og børnebøger.

 

"Faren var der ikke. Han skulle sidde nede bagest i cockpittet og
holde fast i rorpinden, men han var der ikke. Den store pind susede
fra side til side, som et vildt dyr, der var sluppet ud af sit bur og slog
om sig for ikke at blive fanget igen. Lærke strakte sig for at få fat i
søgelænderet over skibskisten. Så trak hun sig langsomt opad og fik
øje på Judith, der sad helt oppe i stævnen og klamrede sig til masten.

– Far! skreg Lærke. Hvor er far henne? Judith reagerede ikke.
Drejede ikke engang hovedet, da en høj sø skyllede ind over
stævnen. – Judith! Hvor er far henne?" Efter et forfærdeligt

skibsforlis i Kattegat redder 16-årige Lærke sig i land på Anholt.
Hendes far druknede i bølgerne, men Lærke kan ikke slippe ham.

Hun isolerer sig på Anholt i sin sorg for at holde sin kontakt til faren
i live – selvom faren selv er død. Nis Boesdal (f. 1948) er en dansk

forfatter, journalist og radiovært. Efter debuten i 1977 med
digtsamlingen "Ble ved ble" har Nis Boesdal udgivet en lang række

digtsamlinger, historiske fortællinger og børnebøger.
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