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Planen med den røde kuffert L\u00e6rke Charlotte Olsvig Hent PDF Hvad er det, som karakteriserer os som

individuelle væsener? Er det vores forskellige måder at anskue ting på – eller er det alene gennem de
handlinger, vi foretager? Ved at lægge planer sikrer vi os mulige fremtidige handlinger, som derved er med til

at bestemme, hvem vi er. Louise, Ole og Christina lever tre vidt forskellige liv. Ole er præst i sin egen
frikirke, Christina går på gymnasiet og er i et hemmeligt forhold med Nina, og Louise synes at blive ramt af
alle mulige uheld. Alle tre har de det til fælles, at de drømmer den samme drøm. En drøm om en mand, der
kalder sig for planen. Hvem er denne plan, hvem er de – og hvad sker der, når de endelig møder planen?
Uddrag af bogen: En mand kommer ind i min stue. Jeg er klar over, at jeg drømmer. Han er forholdsvis

gammel, eller er han ung? Han har et sort jakkesæt på og en kuffert i hånden. Kufferten er lavet af røde tråde.
”Hvem er du?” spørger jeg som et nysgerrigt, men mistænksomt barn. ”Jeg er planen,” svarer han og smiler
gustent. ”Jeg er kommet for at blive lagt.” ”Hvordan lægger jeg dig?” spørger jeg forvirret. ”Hvordan lægger
man en plan, Louise?” Jeg ser længe på ham og opdager, at han ligner et fladt stykke papir. Det begynder at
blive varmere i stuen, meget varmere, og det ser ud som om, at der er gået ild i kanterne på planen. Han

hopper ind i væggen og bliver et med den, men den mystiske hede fortsætter, og ud fra den opstår der blålige
flammer med hænder, der forsøger at nå mig. Jeg vågner i et pludseligt ryk og opdager, at hele min stue står i
flammer! Om forfatteren: Lærke Charlotte Olsvig er født i Hjørring 1991. Hun har boet et par år i Grønland

med sine forældre, men er opvokset i Aalborg. Efter endt gymnasium i 2010 flyttede hun til Berlin. Lærke bor
nu i Madrid, hvor hun har arbejdet ved Electronic Arts og studerer på en skuespillerskole. Planen med den

røde kuffert er hendes debutroman.

 

Hvad er det, som karakteriserer os som individuelle væsener? Er det
vores forskellige måder at anskue ting på – eller er det alene gennem
de handlinger, vi foretager? Ved at lægge planer sikrer vi os mulige
fremtidige handlinger, som derved er med til at bestemme, hvem vi
er. Louise, Ole og Christina lever tre vidt forskellige liv. Ole er præst
i sin egen frikirke, Christina går på gymnasiet og er i et hemmeligt
forhold med Nina, og Louise synes at blive ramt af alle mulige

uheld. Alle tre har de det til fælles, at de drømmer den samme drøm.
En drøm om en mand, der kalder sig for planen. Hvem er denne



plan, hvem er de – og hvad sker der, når de endelig møder planen?
Uddrag af bogen: En mand kommer ind i min stue. Jeg er klar over,
at jeg drømmer. Han er forholdsvis gammel, eller er han ung? Han
har et sort jakkesæt på og en kuffert i hånden. Kufferten er lavet af
røde tråde. ”Hvem er du?” spørger jeg som et nysgerrigt, men

mistænksomt barn. ”Jeg er planen,” svarer han og smiler gustent.
”Jeg er kommet for at blive lagt.” ”Hvordan lægger jeg dig?” spørger
jeg forvirret. ”Hvordan lægger man en plan, Louise?” Jeg ser længe
på ham og opdager, at han ligner et fladt stykke papir. Det begynder
at blive varmere i stuen, meget varmere, og det ser ud som om, at der
er gået ild i kanterne på planen. Han hopper ind i væggen og bliver et
med den, men den mystiske hede fortsætter, og ud fra den opstår der
blålige flammer med hænder, der forsøger at nå mig. Jeg vågner i et
pludseligt ryk og opdager, at hele min stue står i flammer! Om

forfatteren: Lærke Charlotte Olsvig er født i Hjørring 1991. Hun har
boet et par år i Grønland med sine forældre, men er opvokset i

Aalborg. Efter endt gymnasium i 2010 flyttede hun til Berlin. Lærke
bor nu i Madrid, hvor hun har arbejdet ved Electronic Arts og
studerer på en skuespillerskole. Planen med den røde kuffert er

hendes debutroman.
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