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Som en sommerfugl Susan Skovborg Roed Hent PDF Forlaget skriver: I denne digtsamling skildrer
forfatteren sine oplevelser og indtryk som dialysepatient på Rigshospitalets afd. 8601, hvor hun har været i

dialyse siden feb. 2015, forårsaget af lægemidlet lithium. Bogen skildrer de første 9 måneder af
dialyseforløbet som en genfødselsproces fra bøvl og besvær til fornyet livskraft og energi. I det sidste digt,

der har givet digtsamlingen navn, sammenligner forfatteren sig selv med en blå eksotisk sommerfugl, hun har
set suge nektar af en appelsinskive i Tropezoo. Bogen er holdt i en varm, humoristisk og optimistisk tone.
Der er hug til ”Riget” og overvejelser om transplantation, som forfatteren har sagt nej til. Desuden rummer
bogen forfatterens tanker om livet og døden – og livspoetiske digte om kunsten at lave te og egern, der

bygger rede i Botanisk Have.
 

Susan Skovborg Roed (f. 1950) er mag.art. i filosofi. SOM EN SOMMERFUGL er hendes 7. digtsamling og
15. bog. Hun har tidligere bl.a. udgivet de fortællende digtsamlinger Tranernes hemmelighed (2004), Sangen
om Ketty (2013), ELINE – duedronnigen (2015) om hvs. sin oldemor, mor og mormor – samt SVALERNES BY
– et portræt af landsbyen Tzermiado på Kreta (2016). Desuden har hun udgivet en række filosofiske bøger,

senest Gustav Mahler – gennem mørke til lys (2011) og Karen Blixen – det ødelagte selv (2014).
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