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Det er så ualmindelig almindeligt at være almindelig. Alligevel udfordrer det almindelige os på alle
tidspunkter i livet. Hvorfor skal det være så kompliceret at være en almindelig del af et almindeligt

fællesskab med helt almindelige menneskelige relationer - på jobbet, i familien og blandt vennerne? Hvorfor
er der så meget, vi ikke taler om, når vi nu alligevel alle sammen er så ualmindeligt almindelige?

Mærkbart er en samling traditionelle, skarpe, fortættede noveller, der kredser om småborgerligheden,
familiekonflikterne og den uundgåelige følelse af svigt, uretfærdighed og indignation. Med skiftende
synsvinkler fokuserer novellerne på det usagte. Alt det, som ikke kan ses, men mærkes - alt det, der er

mærkbart.

Uddrag af bogen
Modvind, som altid! Ærlig talt var det hele noget lort. Hvorfor skulle de altid sætte mig i en situation, som

gjorde, at jeg blev udstillet som paphovedet? Hvorfor helvede kunne de ikke forstå, at de bare skulle lade mig
være? Evig og altid skulle de pisse mig af! 

Om forfatteren   
Anne Weile (f. 1961) er bosiddende i Odense, men har tidligere boet i stort set alle Danmarks landsdele. Hun
er læreruddannet og underviser hovedsageligt unge og voksne i dansk. Hun er kendt for at udgive populære

lærebøger til brug i undervisningen i dansk og dansk som andetsprog. Mærkbart er hendes debut som
skønlitterær forfatter.
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Det er så ualmindelig almindeligt at være almindelig. Alligevel
udfordrer det almindelige os på alle tidspunkter i livet. Hvorfor skal
det være så kompliceret at være en almindelig del af et almindeligt
fællesskab med helt almindelige menneskelige relationer - på jobbet,
i familien og blandt vennerne? Hvorfor er der så meget, vi ikke taler
om, når vi nu alligevel alle sammen er så ualmindeligt almindelige?

Mærkbart er en samling traditionelle, skarpe, fortættede noveller, der
kredser om småborgerligheden, familiekonflikterne og den

uundgåelige følelse af svigt, uretfærdighed og indignation. Med
skiftende synsvinkler fokuserer novellerne på det usagte. Alt det,

som ikke kan ses, men mærkes - alt det, der er mærkbart.

Uddrag af bogen
Modvind, som altid! Ærlig talt var det hele noget lort. Hvorfor skulle
de altid sætte mig i en situation, som gjorde, at jeg blev udstillet som
paphovedet? Hvorfor helvede kunne de ikke forstå, at de bare skulle

lade mig være? Evig og altid skulle de pisse mig af! 
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Anne Weile (f. 1961) er bosiddende i Odense, men har tidligere boet
i stort set alle Danmarks landsdele. Hun er læreruddannet og
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