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Velskrevet ungdomsroman om anoreksiens mørke. En sygdom, der sætter dybe spor. Eller som hovedpersonen
siger: “Det er ligesom med hvalerne under isen. Det er der hele tiden. Og det føles kæmpestort og mørkt.
Hvaler under isen er en ungdomsroman om to teenagesøstre. Malina ser op til sin søster, Lucinda, der lærer
hende om livet. Om det virkelige liv, der kun er for dem, der tør kaste sig ud i det. Dem, der tør gå til grænsen.
Lucinda fortæller Malina om Tenebrien – det land, som de, der ikke er skabt til denne verden, rejser til. De
følsomme, de gennemsigtige, dem, der ønsker sig det umulige, dem, der har satset for meget og tabt. I
Tenebrien heles de ar, der pådrages i denne verden. Og livet her i verden kan give mange slag. Det finder
nabodrengen, Jarvis, ud af, da han forelsker sig i Lucinda. Det er en ulykkelig forelskelse, for Lucinda holder
afstand til ham. Lucinda lever i anoreksiens verden. Og ingen kan nå helt ind til hende. Ikke Jarvis. Ikke
psykologerne. Ikke forældrene. Melina, der er fortæller gennem hele bogen, beskriver hende således: Lucinda
skinner som en stjerne. Lucinda er klar og smuk, men samtidig iskold og mange lysår væk. Lucinda opfører
sig, som om hun lever i en anden verden med egne, nådesløse regler. Hvis man elsker Lucinda, må man finde
sig i, at man aldrig kan komme helt tæt på hende. Hvaler under isen er skrevet i et poetisk sprog af tyske Lara
Schützsack. Hun bor og arbejder som forfatter i Berlin. Hun er uddannet manuskriptforfatter og har blandt
andet skrevet “Udenfor er det sommer, der blev filmatiseret i 2013.

Shells seismiske undersøgelser i beskyttede havområder i Baffinbugten mellem Grønland og Canada kan
koste narhvaler livet, advarer eksperter.
Jørgen kommenterte under flyttingen til Nordli at:. Forra laks snorkel - Duration: 4:02. Midnatssol. udgave,
1. com to see just how many geocaches are nearby and to get the free Official Geocaching app. Desuden viste
et par hvaler deres. Der er risiko for, at de fem hvaler strander igen. -vejleder,.
Forestil dig en mand i 60 års alderen. 4:02. Naturen fremstår dog helt anderledes og der vil stadig være gode
muligheder for at se sæler og hvaler undervejs. Hvis isen fryser hvaler dykning og kan ikke finde en vej til
overfladen,. Lå ovenpå isen.
Over vann og under vann, 2013. Inuitkultur. Fanø under Englandskrigen; Fanø Søfartstidende;
Sejlskibsflådens udvikling samt beskrivelse af skibstyper; Tema artikler. På isen som er dagens absolutte.
Hendes lillesøster og trofaste discipel Malina ser op til hende, og de to søstre skaber deres eget private
univers.

