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Hjerteskoven er en poetisk skildring af et tabubelagt emne tilført 
Lilian Brøggers fi ne og stemningsfyldte illustrationer. 

De fl este børn kender den ubehagelige følelse, der opstår, når forældrene 

skændes. 

Bliver mor og far mon gode venner igen? Hvor skal man gøre af sig selv, 

mens skænderierne står på? Kan man gøre noget for at få forældrene til at 

stoppe? 

Måske får man ligefrem lyst til at gå hjemmefra. Eller i hvert fald fl ygte ind 

i en anden verden, mens det ubehagelige står på. 

Hjerteskoven er det sted, hvor pigen Lili drager hen for at fi nde sine foræl-

dres hjerter. Lili er nemlig sikker på, at der er noget grueligt galt. Forældrene 

er gået i hundene og deres hud bliver mere og mere grå. Lili synes, at hendes 

mor og far både ligner og opfører sig mere og mere som monstre. 

Da selv Lilis kat, Prinsesse, går hjemmefra, bliver det anslaget til, at Lili ta-

ger den endelige beslutning. Hun vil heller ikke høre på skænderierne mere. 

Hun går ud for at fi nde katten. Og Hjerteskoven. Undervejs møder Lili de to 

sære eksistenser Glenn og Lotto, som bor på en skrammelplads. For en tid 

lever Lili et forunderligt liv på ’Hotel Paradis’, og en dag beslutter Glenn og 

Lotto sig for, at det er på tide at besøge Hjerteskoven sammen med Lili.  

Hjerteskoven er en fantastisk fortælling, som kan læses af børn i alderen 

9-12 år, men den er også velegnet til højtlæsning og til at indgå i samtale om 

det svære emne: børns sorg over at deres voksne strides.

Ny børneroman om tabu: når forældre skændes
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