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Hvis bare det var en drøm Lone Elmstedt Bild Hent PDF Hvis bare det var en drøm er en filosofisk gyser om
at miste kontrollen over sit eget liv, men også om at finde tilbage til sig selv og sin egen historie. Og så er det

en hyldest til fiktionen og læsningens.

Olga er en helt almindelig pige, som lever et helt almindeligt liv. I hvert fald lige indtil ulykken. Da en
fremmed pige pludselig dukker op hjemme hos Olga og påstår, at hun ikke aner, hvordan hun er havnet dér,
eller hvordan hun kommer hjem igen, ved Olga ikke, hvad hun skal tro. Samtidig lader pigen til at vide alt
om Olgas tanker, familie og venner. Snart hvirvles begge piger ind i et farefuldt spind af fantasi, virkelighed

og historier, der vender op og ned på verden, som de kender den.

Pressen skriver:

»Hvis bare det var en drøm er en finurlig lille bog med et originalt tema […] uanset om du er en helt ny læser
eller mere velbevandret i bøgernes verden, kan den nydes, for det er virkelig en ode til bøgernes fantastiske

verden.«

– Bookeater

»Hvis bare det var en drøm af Lone Elmstedt Bild er en virkelig fin og lidt skræmmende børnebog om en
pige, som bogstaveligt talt lader sig opsluge af historien. Det er et forunderligt og magisk fortællegreb, der får

det til at svimle! Men det er også en fortælling om at overvinde frygt og ikke lade sin bedste veninde i
stikken.«

 – stormy.pages

»Det er eksistentielle og filosofiske spørgsmål, der stilles i historien, som på den ene side er rigtig spændende
og uhyggelig. På den anden side sætter den en masse tanker i gang. Bogen er skrevet i et ligefremt sprog, er

ganske underholdende og hurtigt læst.«

– Stine Veisegaard, Lektør
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