
DA LAURA BLEV EN ENGEL

Vi kender det alle sammen, den knugende og helt uforståelige følelse af at miste…..
- miste nogen som er vigtige for os, nogen som har haft en betydning i dit liv, enten i 
en periode eller igennem livet og som har sat sit aftryk og indtryk hos dig.

Vores mor, søster, hund eller en bedste ven. Vores farmor, en person som vi er følelses-
mæssigt forbundet til.

Kan du genkende følelsen i dig selv? 

Vi oplever det alle i vores liv… i hele vores opvækst lige fra vi er ganske små og de 
ældre eller andre i familien dør. Hele livet møder vi det ”at miste”.

Er det noget man kan blive god til? - er det et fag i skolen? Hvor går vi og øver os på 
”at miste”?

Har vi nogen at tale med, om det ”at miste”?

Det er dét bogen ” Da Laura blev en Engel ” handler om…. at miste.

Kan du huske den første gang du mistede?  

Der var engang man sagde; ”de små skal ikke være med til begravelse, de forstår det 
jo ikke, de skal ikke se os græde, så bliver de jo bare kede af det.”

Var det fordi, det var svært at snakke om? Var det fordi man selv var for ked af det, og 
ikke vidste hvad man skulle sige?

Hvordan forholder vi os til ”at miste”- døden, sorgen? Og har vi nogen, der tør 
snakke med os, nogen vi har tillid til at snakke med, nogen der kan rumme os og vores 
følelser.

I min første bog møder du Luna, der mister sin bedste veninde, Anna, som hun 
skulle gå i skole med, og de skulle jo sammen ud i livet og være bedste venin-
der. Luna har en mormor, som hun er meget tæt knyttet til og de to får mange 
gode snakke om livet og døden, og hvad der sker når man dør. Mormor har selv 
oplevet det flere gange og også haft en veninde, der døde som ung. Derfor kan 
mormor fortælle Luna om; ”da Laura blev en engel.”   



Det kan kun anbefales, at læse denne samtale- og højtlæsningsbog, og især gerne 
sammen med børn. 
 
Du kan bruge den som nøglen, der åbner op for de følelser, som indimellem er svæ-
re at få sat ord på og som kan forløse gamle gemte og glemte følelser, - følelser som 
kan komme til hjælp her.

Måske forløse en smerte, der ligger gemt og som du slet ikke vidste lå og fyldte… 
måske fordi du ikke havde en person, der turde snakke med dig, da du mistede?

Lise Hillarius Rønsch skriver så følsomt og smukt og man mærker kærligheden 
og smerten og glæden i historien. Lise skriver på så levende en måde, at man er der 
og ser og oplever det med sine egne øjne.

Historien er samtidig smukt illustreret og du har mulighed for at lytte med på en 
godnatsang, en drømmerejse og selv farvelægge de smukke tegninger, som er 
en ekstra bonus, du kan finde på hjemmesiden www.forlaget-luna.dk, hvor du også 
kan købe bogen.

Lise har hele sit liv arbejdet som pædagog og har i denne forbindelse selv stået i 
flere situationer, hvor der skal fortælles og snakkes om døden og har manglet en bog 
som redskab.  Lise har selv mistet en bror i en tidlig alder og kender til det med at 
”dét snakker vi ikke om”. 

Dette er en anbefalelsesværdig bog til de svære samtaler… 

Køb den til børnehaven, til indskolingen, til venteværelset, biblioteket og naturligvis  
hjem til dig selv.
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