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Dyrebare døgn Eyvind Skeie Hent PDF Forlaget skriver: I sorgens tilstand bliver tiden mere dyrebar end før.
Vi ved alle, at livet er kort, at det kun består af øjeblikke, som væves sammen til minutter og timer, døgn,

uger og år.

At døgn er dyrebare, opdager vi først for alvor, når vores tid til liv og fællesskab bliver begrænset.
Sygdommen lader os ane, at den slags grænser findes. Døden fastsætter grænserne. Den viser os, hvor

dyrebare døgnene er – også dem vi gennemlever i uvished og smerte, de timer, som bliver præget af sorgen.

I denne bog vil forfatteren gerne vise nogle glimt fra disse dyrebare døgn. Måske kan de være til hjælp og
trøst for andre.

Eyvind Skeie har et omfattende opbyggeligt forfatterskab bag sig. Særlig hans bøger om sorg har vundet
udbredelse. Bogen Sommerengen, som tidligere er udkommet på dansk er således solgt i mere end 7.000

eksemplarer.
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