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Roman om at turde tro på sig selv
Forfatter Charlotte Grøhn Matthiesen fik meget ros for sin første bog,
selvhjælpsbogen Spørg dig selv, da den udkom i 2010. Nu er hun
imidlertid klar med sin første roman, Himlen er min, om pigen
Benedicte, der kæmper med sin tro på sig selv. Og dermed afsøger
forfatteren nye sider af sit forfatterskab.
På overfladen er alt idyl for pigen Benedicte. Men hvad hun vælger at
fokusere på, er med til at afgøre, hvordan hendes rejse mod at blive sig
selv former sig. Benedicte indser, det er en illusion, at andre ønsker, hun
skal være en anden end sig selv. At den eneste virkelighed, der betyder
noget, er den, hun skaber selv. Og hun må indse, at der kun findes frygt
eller kærlighed – og tør hun kærligheden? Tør hun elske sig selv, lige som
hun er? Og tør hun lade andre gøre det samme?
Sådan lyder oplægget til Charlotte Grøhn Matthiesens første roman,
Himlen er min, hvor en del af handlingen foregår i Paris. Romanen
udkommer den 8. september, og at Charlotte nu kaster sig over
romangenren, er ingen tilfældighed, da hun elsker at udfordre sine kreative sider. Til daglig bor Charlotte på
Falster med sin mand og tre børn og er også billedkunstner og underviser. Med udgangspunkt i sit eget liv og
sin selvhjælpsbog, Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje skaber hun workshops og
personlige samtaler, hvor hun hjælper med at åbne op for de svar, ethvert menneske allerede bærer indeni. I
2019 udkommer yderligere tre bøger fra Charlottes hånd, og igen er det nye veje i forfatterskabet: en
digtsamling, en række observationer af livet mellem mennesker samt en udgivelse med egne malerier kan
hendes læsere glæde sig til at stifte bekendtskab med.
Charlotte Grøhn Matthiesen giver gerne interview om sit mangefacetterede
forfatterskab og sin billedkunst. Hun kan kontaktes via telefon 40158485 eller mail
til charlotte@openhearts.dk.
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