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Himlen er en boksebold Aase Andersen Hent PDF Lili er bastard. Det kalder hun i hvert fald sig selv. Udover
at være datter af en grønlandsk mor og en dansk far er Lili også en meget speciel pige udstyret med et

filosofisk sind og et stærkt overlevelsesgen. Det viser sig hurtigt, at hun har brug for begge dele for at klare
opvæksten, da familien midt i 1960'erne flytter til et villakvarter i udkanten af provinsbyen Hjerlund.
Hverken ude eller hjemme føler hun sig velkommen, og i en verden af uansvarlighed, sladrende og

fordømmende voksne, må Lili gå sine egne veje, og det gør hum.

"Himlen er en boksebold" er en isnende, revsende, rørende, tankevækkende og til tider lattervækkende
fortælling om svigt og om at finde sin identitet i et miljø, hvor alle vogter på alle, og hvor normaliteten er et

dække over ikke så lidt galskab.

Aase Andersen er født i 1960 og opvokset i provinsen.

Hun er uddannet sygeplejeske og psykoterapeut og arbejder i dag som krise- og beredskabssygeplejeske i et
internationalt forsikringsselskab og er bosiddende i København.

"Himlen er en boksebold" er Aase Andersens debut.
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