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I hjertets ulvetime Annemette Victoria Laursen Vig Hent PDF Det er den time hvor alt er stille. Det er den
time hvor kaos hersker og truer vores eksistens. Det er derude hvor hjertet banker lidt hårdere og kinderne
bliver røde. Det er på den vej hvor sneen daler og jorden bliver kold. Det er følelsen af at skrumpe ind til

ingenting. Måden at varme sine hænder på når efteråret kommer og det er som det skænderi der aldrig slutter.
I hjertets ulvetime er fortællingen om vejen fra turbulente følelser og til at leve med et åbent hjerte.

I Annemettes anden udgivelse, har hun sat fokus på intensiteten i digtene, og hvor tydeligt læseren vil kunne
få en fornemmelse af de følelser, der er sat ekstra fokus på. Der er blevet sat fokus på de følelser der kommer,
når man er ’ude af systemet’, ’erklæret rask’ og alle andre tror, at det betyder, at man flyver på en lyserød sky,

men at man ikke altid oplever det ligesådan.
I digtene i denne bog vil du, som læser, kunne få indblik i netop de følelser og tanker, som har løbet igennem
Annemettes hoved efter hendes løsrivelse fra sygdommens og systemets stramme greb. Jalousi, vrede og

angst er følelser, de fleste har stiftet bekendtskab med på et eller andet tidspunkt i deres liv. Her er der sat ord
på de mest intense variationer af netop disse følelser. Åbn bogen med et åbent sind, nysgerrighed, og forbered

dig på at opleve, lære om og blive trukket helt ind i følelserne, i hvert eneste ord igennem hele bogen.
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