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Min lillebror Christel Wiinblad Hent PDF MIN LILLEBROR er en prosaisk digtsamling, et autobiografisk

langdigt, der med udgangspunkt i seks tidsnedslag i perioden mellem januar og juli 2006 undersøger
forholdet mellem en storesøster og en lillebror. Hvordan de hænger sammen og kan mærke hinanden på trods
af tid og rum. Hvordan de er hinandens skæbne, og hvordan kærligheden overskrider alle grænser. Bogen
udkom sammen med forfatterens lillebrors bands musik og er en rørende og kraftfuld hyldest til ham – en

kærlighedserklæring. ”Wiinblad skriver poesi, der bevæger verden. MIN LILLEBROR er et bevægende digt
om søskendekærlighed og om som menneske at have det så forbandet svært med livet.” (Kim Skotte,

Politiken) ”Men under det mørke, Christel Wiinblad fremskriver så smerteligt smukt, er der alligevel lys. MIN
LILLEBROR fortæller jo i sidste ende om den såvel grænseløse som grænseoverskridende kærlighed, der

binder søskende sammen. For altid.” ***** (Jeppe Krogsgaard Christensen, Berlingske Tidende) CHRISTEL
WIINBLAD (f. 1980) er en af den unge generations mest læste og roste forfattere. Hun debuterede i 2008 med
digtsamlingen ’49 forelskelser’ og fik sit helt store gennembrud – også til læserne – med MIN LILLEBROR.

Wiinblads seneste udgivelser er romanen ’Ingen åbner’ (2012) og digtsamlingen ’Sommerlys’ (2013).

 

MIN LILLEBROR er en prosaisk digtsamling, et autobiografisk
langdigt, der med udgangspunkt i seks tidsnedslag i perioden mellem
januar og juli 2006 undersøger forholdet mellem en storesøster og en
lillebror. Hvordan de hænger sammen og kan mærke hinanden på
trods af tid og rum. Hvordan de er hinandens skæbne, og hvordan
kærligheden overskrider alle grænser. Bogen udkom sammen med
forfatterens lillebrors bands musik og er en rørende og kraftfuld
hyldest til ham – en kærlighedserklæring. ”Wiinblad skriver poesi,
der bevæger verden. MIN LILLEBROR er et bevægende digt om
søskendekærlighed og om som menneske at have det så forbandet
svært med livet.” (Kim Skotte, Politiken) ”Men under det mørke,
Christel Wiinblad fremskriver så smerteligt smukt, er der alligevel
lys. MIN LILLEBROR fortæller jo i sidste ende om den såvel



grænseløse som grænseoverskridende kærlighed, der binder søskende
sammen. For altid.” ***** (Jeppe Krogsgaard Christensen,

Berlingske Tidende) CHRISTEL WIINBLAD (f. 1980) er en af den
unge generations mest læste og roste forfattere. Hun debuterede i
2008 med digtsamlingen ’49 forelskelser’ og fik sit helt store

gennembrud – også til læserne – med MIN LILLEBROR. Wiinblads
seneste udgivelser er romanen ’Ingen åbner’ (2012) og

digtsamlingen ’Sommerlys’ (2013).
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