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Der er stjerneskud om dagen Bodil Bredsdorff Hent PDF DER ER STJERNESKUD OM DAGEN udspiller sig
i Udkantsdanmark, men ikke som vi kender det. Der bliver ganske vist tyllet en del afgiftsfri dåseøl og sort
arbejde, spritkørsel og sladder hører til dagens orden. Men samtidig er der tale om et sted, hvor naboer passer
på hinanden, hvor der er plads til originalerne, og hvor der stadig er en velfungerende naturalieøkonomi i

form af friske æg, nyfangne fisk, jagtvildt og tjenester. Et sted der for længst har kasseret Udkantsdanmark og
indført Vandkantsdanmark eller ligefrem Forkantsdanmark i stedet for.

DER ER STJERNESKUD OM DAGEN er historien om en moderne kvindes kamp for at genstarte sit liv. Hun
starter helt nede i dyndet, i en rus af pinlige optrin og giftige mængder af rødvin. Hjemsøgt af både fortidens
og nutidens spøgelser er hun fanget i limbo, indtil hun, i bogstaveligste forstand, affyrer startskuddet til sit

nye liv.

DER ER STJERNESKUD OM DAGEN er en gribende og smuk historie om et menneske i krise, men også en
hyggelig og morsom skildring af livet ved vandkanten.

Bodil Bredsdorff (f. 1951) er en prisbelønnet, dansk forfatter, der har udgivet et væld af bøger for både børn,
unge og voksne. Bodil Bredsdorff er oprindeligt uddannet tegner fra

Kunsthåndværkerskolen (red. Danmarks Designskole) og børnehavepædagog. Gennem pædagogstudiet
åbenbarede børnelitteraturens farvestrålende verden sig for hende. Særligt kendt er serien "Børnene i

Kragevig".
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