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Hvor kan man plukke roser… Keld Belert Hent PDF Forlaget skriver: "Jeg er en stærk og sund kvinde. Jeg
kan få arbejde på hvilket blad jeg vil, for jeg er en god journalist, det har jeg bevist tilstrækkeligt, osse inden
for de sidste år. Men om natten drømmer jeg, at jeg falder i et hul så stort og dybt at ingen kan få mig op
derfra. Jeg klamrer mig til Leon og beder ham holde om mig, og det gør han så, men det hjælper ikke, jeg
drømmer det samme igen og igen. Så skriger jeg, og børnene vågner og kommer ind og spørger hvad der er

galt. Jeg siger at der ikke er noget, jeg drømte bare."

Sådan skriver Agnete, som er hovedperson i en af Keld Belerts 12 noveller, der alle handler om fælder, der
klapper i.

Keld Belert (1936-2002) var en dansk forfatter, der skrev en lang række romaner, noveller, børnebøger og
ungdomsbøger. Ved siden af sit virke som forfatter arbejdede Keld Belert som gymnasielærer, og mange af
hans historiske romaner såvel som hans arbejdshæfter om litteratur kan bruges som en del af undervisning.
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