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Fugle står i tidevandet Johanna Thielst Hent PDF Alma og Bror er ikke bare søskende, de er også
sjælevenner. De bor sammen med deres forældre i en lille landsby nær Tidevandet. og hans døtre Lilja og

Signe Her går hverdagen går sin gang; Fodermesteren lurer på vognmandens døtre Lilja og Signe når de tager
solbad i baghaven. Lilja vil være digter og drømmer om at fange virkeligheden med ord. Men de digte hun
skriver til Bror gemmer hun bagerst i en skuffe. Signe er fandenivoldsk. Hun er begyndt at ryge og har fået
pessar. Hun får dårlig samvittighed når hun kysser med Erik, fordi hun ved at han kun er en overgang. En dag
går tiden i stå i den lille landsby. Det er nat da Bror kører hjem fra festen. Lilja sidder tæt op af Bror. Signe
stikker de bare fødder ud gennem bilvinduet og hviner som om nogen kildede hende med en fjer. Så drøner

træet mod bilen.

5 hjerter Politiken 5 stjerner Jyllands-Posten

ANMELDERNE SKREV OM DUNHAMMERE
«Forlaget Batzer lever primært af at udgive oversatte, nordiske forfatterskaber. Med ‘Dunhammere’ viser
forlaget at det også formår at finde og udgive dansk kvalitetslitteratur når den er bedst. Og så endda groet i
den fynske have. Velkommen til parnasset, Johanna Thielst. Jeg håber, du har mere i skrivebordsskuffen.» –

Fyens Stiftstidende

Johanna Thielst, f. 1945, er uddannet sygeplejerske og kunstterapeut. Hun har boet i udlandet, bl.a. i kibbutz
i Israel og været ulandsfrivillig i Kenya. Har tegnet og malet og skrevet i mange år. Debuterede i 2012 med

Dunhammere spidder himlen.
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