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Tro, håb og kærlighed Dorte Larsen Hent PDF Dorte Larsen er en aktiv Facebook-bruger. Hun elsker at dele
sine oplevelser og sine følelser med vennerne derude, men på et tidspunkt fik hun den idé, at man kunne gøre
sine opdateringer lidt mere levende, hvis man skrev dem i digtform. Det skulle vise sig at være en god idé, for

hun fik masser af positive tilbagemeldinger, og siden er digtene bare blevet ved at strømme. Hurtig kom
opfordringen til at samle dem i bogform, og Tro, håb og kærlighed rummer et fyldigt udvalg af denne

Facebook-poesi. Emnerne er mange. Vi hører om sorger og glæder i hverdagen, om fremtidsdrømmene og om
forholdet til de andre Facebook-venner. Et tema fylder dog mere end alle de andre: kærligheden og håbet om

at møde den eneste ene en dag – om det så er på Facebook eller ude i den virkelige virkelighed.

Uddrag af bogen
Mit liv har inspireret mig

til at skrive denne bog til dig
den er på godt og ondt

det der er sundt og ikke sundt
den er om drømme og ønsker
som hele tiden gik i stykker
den er om det sure og det søde
om hvordan et hjerte kan bløde
der er lidt sjov og stemning i
det kan vores ansigt godt li’
det var alt for denne gang
håber det var noget værd
det er jo smag og behag

her er lidt for enhver smag.

Om forfatteren
Dorte Larsen (f. 1964) har haft mange forskellige jobs i sit liv, men efter en skade i begge overarme for ti år

siden er hun ikke længere på arbejdsmarkedet.
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