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Hvordan endte du her?
Blev slået så meget itu?

Luftbobler er digtsamling, der skildrer en rejse ind i depressionens mørke og ned i angstens dyb.

Det er en fortælling om at leve med angstens konstante ønske om at slå en ihjel og om hver dag at skulle
vælge livet til igen og igen.

Digtene tager dig med ind, hvor livet gør allermest ondt. Så ondt at alternativet frister. Men de lader dig også
blive båret med op til overfladen igen, hvor refleksionen af solens klare stråler får en til at glemme, hvor

meget smerte, der gemte sig under spejlbilledet.

Forfatteren Laura Mikkelsen (f. 2000) voksede op på Ærø, indtil hun i sommeren 2016 flyttede hjemmefra for
at starte på gymnasium. Efter mange år i angstens jerngreb har hun valgt at udgive sine private digte som en
opfordring til at tale om, når livet er svært – og i endnu højere grad som en opfordring til at lytte for bedre at

kunne forstå, selv når det gør ondt.
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