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Salt Emeli Bergman Hent PDF Salt er en samling af melankolske og dragende noveller, der kredser om sorg,
familie og seksualitet. Debutant Emeli Bergman skriver i en poetisk prosa, med en kombination af øm

præcision og sproglig nonchalance. Hun er optaget af at skildre tab – af elskede, af uskyld, af drømme og
selvbilleder. Hun beskriver sorgens nuancer; det ubærlige ved at miste, erfaringen af noget hårdt og

ubønhørligt, men hvordan muligheden af at opleve fryd og ekstase midt i sorgen også findes. Samlingens
titelnovelle "Salt" foregår på Öland, hvor havvandet har en saltholdighed, der svarer præcis til den i

menneskers øjne. Derfor er det muligt at have åbne øjne under vand, uden at det svider og skader synet.
Emeli Bergmans skrift har en lignende kvalitet. Den gør det muligt at kigge direkte, med åbne øjne på det,

der ellers er smertefuldt.
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