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"Jeg synes, det er råddent at blive konfirmeret for festens skyld. Hvis man ikke tror en skid på det alligevel..."

Karen så over på hende.

"Min storesøster siger, at det var den bedste dag i hendes liv, og hun tror i hvert fald ikke på Gud.""

Maria skal til at beslutte sig for, om hun vil konfirmeres. Hun tror ikke rigtig på Gud, men hendes forældre
synes, det er vigtigt, at hun bliver konfirmeret – de har allerede valgt gæster, mad og tøj til hende. I sidste

øjeblik stikker Maria af fra det hele og tager ind til Århus...

Nis Boesdal (f. 1948) er en dansk forfatter, journalist og radiovært. Efter debuten i 1977 med digtsamlingen
"Ble ved ble" har Nis Boesdal udgivet en lang række digtsamlinger, historiske fortællinger og børnebøger.

 

"Maria nippede til sin cola.

"Jeg synes, det er råddent at blive konfirmeret for festens skyld. Hvis
man ikke tror en skid på det alligevel..."

Karen så over på hende.

"Min storesøster siger, at det var den bedste dag i hendes liv, og hun
tror i hvert fald ikke på Gud.""

Maria skal til at beslutte sig for, om hun vil konfirmeres. Hun tror
ikke rigtig på Gud, men hendes forældre synes, det er vigtigt, at hun
bliver konfirmeret – de har allerede valgt gæster, mad og tøj til
hende. I sidste øjeblik stikker Maria af fra det hele og tager ind til

Århus...

Nis Boesdal (f. 1948) er en dansk forfatter, journalist og radiovært.
Efter debuten i 1977 med digtsamlingen "Ble ved ble" har Nis

Boesdal udgivet en lang række digtsamlinger, historiske fortællinger
og børnebøger.
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