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Hvad sker der, når pigen uden en fortid møder drengen uden en fremtid? Karoline vågner op hjerneskadet

efter et år i koma. Hun husker ikke, hvordan hun er havnet på denne hospitalstue, hvem hun var, eller hvad en
hospitalstue er. Thorbjørn, kæresten fra før ulykken, var ellers kommet videre, men er nu opsat på at få hende
tilbage i sit liv. Karoline forsøger at få stykket sit liv og sit sind sammen igen med hjælp fra Sally, hendes
overomsorgsfulde sygeplejerske og Emil, hjernekræftpatient og overærlig stuekammerat. Denne historie

handler om vores oplevelser af virkeligheden, og hvordan vi konstruerer vores verdensopfattelser ud fra, hvad
vi har været igennem. Karoline skal lære, hvad livet, døden og kærligheden er for nogle størrelser. Er den

virkelighed, Karoline vågner op til, virkelig, som den lader til at være?

Uddrag af bogen
"Hvem er de?"Karoline peger på billedet og glemmer servietten på sin finger, som falder ned på jorden.

"Det er dine forældre, tror jeg."
"Mine forældre?"Emil samler servietten op, mens Karoline tager billedet op til kinden og aer sig med det.

Emil ser det og stopper hende, før hun skærer sig.
"Jeg kan høre, hvordan det billede smager."

"Hvad?"
"Hvor er de nu?"

"De er døde. De døde i den trafikulykke, du mistede din hukommelse i."
"Hun virker så glad på det billede."

"Din mor? Synes nu, at hun ligner en sur, gammel nisse."
"Nej, mig, før ulykken. Hvad gør dem til mine forældre?"
"Ehm, Din mor fødte dig, og de opdrog dig sammen."

Om forfatteren
Titken Toft (f. 1984) er født og opvokset på Grønland, men tilflyttet Nordjylland som 13-årig. I dag bosat i

Aalborg, hvor han er en fast del af poetry slam-miljøet. Han har desuden skrevet og instrueret en del
amatørteaterstykker opført i Aalborg. Memento vivere er hans debut.
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Hvad sker der, når pigen uden en fortid møder drengen uden en
fremtid? Karoline vågner op hjerneskadet efter et år i koma. Hun

husker ikke, hvordan hun er havnet på denne hospitalstue, hvem hun
var, eller hvad en hospitalstue er. Thorbjørn, kæresten fra før

ulykken, var ellers kommet videre, men er nu opsat på at få hende
tilbage i sit liv. Karoline forsøger at få stykket sit liv og sit sind
sammen igen med hjælp fra Sally, hendes overomsorgsfulde
sygeplejerske og Emil, hjernekræftpatient og overærlig

stuekammerat. Denne historie handler om vores oplevelser af
virkeligheden, og hvordan vi konstruerer vores verdensopfattelser ud
fra, hvad vi har været igennem. Karoline skal lære, hvad livet, døden
og kærligheden er for nogle størrelser. Er den virkelighed, Karoline

vågner op til, virkelig, som den lader til at være?

Uddrag af bogen
"Hvem er de?"Karoline peger på billedet og glemmer servietten på

sin finger, som falder ned på jorden.



"Det er dine forældre, tror jeg."
"Mine forældre?"Emil samler servietten op, mens Karoline tager
billedet op til kinden og aer sig med det. Emil ser det og stopper

hende, før hun skærer sig.
"Jeg kan høre, hvordan det billede smager."

"Hvad?"
"Hvor er de nu?"

"De er døde. De døde i den trafikulykke, du mistede din hukommelse
i."

"Hun virker så glad på det billede."
"Din mor? Synes nu, at hun ligner en sur, gammel nisse."
"Nej, mig, før ulykken. Hvad gør dem til mine forældre?"
"Ehm, Din mor fødte dig, og de opdrog dig sammen."

Om forfatteren
Titken Toft (f. 1984) er født og opvokset på Grønland, men tilflyttet
Nordjylland som 13-årig. I dag bosat i Aalborg, hvor han er en fast
del af poetry slam-miljøet. Han har desuden skrevet og instrueret en
del amatørteaterstykker opført i Aalborg. Memento vivere er hans

debut.
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