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Blå tiger Line-Maria Lång Hent PDF Timian er et særligt barn. Hun reagerer nærmest dyrisk på andres
følelser og har en stor indlevelse og fantasi. Timian vokser op i et firserkollektiv, hvor der er rummelighed og

opmuntring til hendes særheder, men da familien flytter, får den tolvårige Timians væsen hendes nye
klassekammerater til at tage afstand fra hende. Det bekymrer hendes i forvejen overbeskyttende far, der gør
alt hvad han kan for at skærme hende. Timian udvikler en slags regelsæt for almindelig social adfærd,

samtidig med at hun forsøger at tilpasse sig normerne. Som ung kvinde står det klart for hende, at hun bør
have en kæreste, som hun bør have sex med, og hun bør have en lejlighed, et arbejde og mindst én veninde.
Selvom Timian indordner sig, har hun stadig en grundfølelse af at være noget helt specielt, at være en særlig

udvalgt, der må behage alle for at passe ind.

Da Timian sammen med nogle af sine naboer overværer en mand begå selvmord, er det ikke muligt for hende
at overholde sine egne regler. Hun lever sig fuldstændig ind i både naboernes reaktioner og manden, der

ligger på gårdspladsen. Hun er bange for, at hun har afsløret sig selv og ødelagt sit system af regler, men det
viser sig, at alle synes hun var dagens helt. Timians tilværelse begynder at skride.

Blå tiger er et stærkt portræt af en særlig ung kvinde og en psykologisk thriller med uvis udgang.

 

Timian er et særligt barn. Hun reagerer nærmest dyrisk på andres
følelser og har en stor indlevelse og fantasi. Timian vokser op i et
firserkollektiv, hvor der er rummelighed og opmuntring til hendes
særheder, men da familien flytter, får den tolvårige Timians væsen
hendes nye klassekammerater til at tage afstand fra hende. Det

bekymrer hendes i forvejen overbeskyttende far, der gør alt hvad han
kan for at skærme hende. Timian udvikler en slags regelsæt for

almindelig social adfærd, samtidig med at hun forsøger at tilpasse sig
normerne. Som ung kvinde står det klart for hende, at hun bør have
en kæreste, som hun bør have sex med, og hun bør have en lejlighed,
et arbejde og mindst én veninde. Selvom Timian indordner sig, har
hun stadig en grundfølelse af at være noget helt specielt, at være en

særlig udvalgt, der må behage alle for at passe ind.

Da Timian sammen med nogle af sine naboer overværer en mand
begå selvmord, er det ikke muligt for hende at overholde sine egne
regler. Hun lever sig fuldstændig ind i både naboernes reaktioner og
manden, der ligger på gårdspladsen. Hun er bange for, at hun har
afsløret sig selv og ødelagt sit system af regler, men det viser sig, at
alle synes hun var dagens helt. Timians tilværelse begynder at skride.

Blå tiger er et stærkt portræt af en særlig ung kvinde og en
psykologisk thriller med uvis udgang.
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