
Under mystiske omstændigheder finder 
Solvej en gammel guldnet konvolut foran 
sin gadedør. Konvolutten indeholder et kort 
over Rold Skov, og dette bliver begyndelsen 
på et eventyr, der fører Solvej og skovfoge-
den Frederiksen tilbage i tiden til en række 
begivenheder, som udspandt sig under 2. 
verdenskrig. En erindring fra et tuberkulose-
sanatorium og en beretning om en gruppe 
modstandsfolk sammenflettes med den nu-
tid, hovedpersonerne befinder sig i.   
   
Oplevelserne i Rold Skov kommer samtidig til 
at spille en vigtig rolle i Solvejs forsøg på at 
forlige sig med alderdommen. I tre drømme 
om tillid, livsansvar og dødserkendelse bliver 
hun sig selv bekendt og klar til at modtage 
kærligheden. 

I en sammenblanding af drømme, erindrin-
ger, forestillinger og virkelighed fortæller 
Jonna Gisselbæk Svendsen en indsigtsfuld 
historie om en kvinde, som ved hjælp af en 
række måske tilfældige begivenheder finder 
modet til at tage sin liv op til revision.

Er det mon, på noget tidspunkt i livet, farligt 
for lungerne at le?    

 

Forfatteren kan kontaktes for yderligere infor-
mation. 

Roman: Er det farligt for 
lungerne at le?  
Jonna Gisselbæk Svendsens debutroman er en historie om 
kærlighed, selverkendelse, et mysterie fra fortiden og en skat-
tejagt, som får vigtig personlig betydning for romanens karak-
terer.  
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Under mystiske omstændigheder finder Solvej en 
gammel guldnet konvolut foran sin gadedør. Kon-
volutten indeholder et kort over Rold Skov, og dette 
bliver begyndelsen på et eventyr, der fører Solvej og 
skovfogeden Frederiksen tilbage i tiden til en række 
begivenheder, som udspandt sig under 2. verdens-
krig. En erindring fra et tuberkulosesanatorium og 
en beretning om en gruppe modstandsfolk sam-
menflettes med den nutid, hovedpersonerne befin-
der sig i.   
   
Oplevelserne i Rold Skov kommer samtidig til at 
spille en vigtig rolle i Solvejs forsøg på at forlige sig 
med alderdommen. I tre drømme om tillid, livsan-
svar og dødserkendelse bliver hun sig selv bekendt 
og klar til at modtage kærligheden.
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