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Blå tiger Line-Maria Lång Hent PDF Forlaget skriver: Blå tiger er et skævt, psykologisk portræt af den unge
kvinde, Timian, der ikke kan lade være med at leve sig ind i alt og alle omkring hende. En roman om

vrangbilleder og klarsyn og det farlige ved at føle sig udvalgt. Timian bor i et kollektiv og er et særligt barn,
der lever sig fuldt og helt ind i andres følelser, hun kan faktisk ikke lade være. Måske er det derfor, de alle
sammen holder så meget af hende. Men en dag, revet med af en fjendtlig stemning, stikker Timian en kniv i

låret på en fremmed mand. Fra da af bliver alting noget andet. Det, de alle sammen før syntes var så
bedårende ved hende, skræmmer dem nu. Timian føler sig for første gang forkert og beslutter sig for at lave et
regelsystem, hun kan følge, så hun aldrig kommer til at lade sig rive med igen. Timian vil gøre det alle gør,
have det alle har, være som alle andre. Timian bliver ved med at øve sig, og som ung kvinde er hun blevet
rigtig dygtig til at følge reglerne. Nu er Timian som alle de andre og har alt det, de andre har: En veninde, en
lejlighed, en kæreste, et arbejde. Men Timian ved, at hun også er noget helt særligt og en dag, når hun har

lært det hele, er hun klar til at give slip på alt.
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