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Prisbelønnet og anmelderrost poetisk børnegyser skrevet som sonetkrans og udspiller sig i et skræmmende,
fascinerende eventyrunivers. Mørkebarnet og Lysbarnet bor hos Far og Mor. Men forældrene vil ikke have
Mørkebarnet ind i huset, for hun er trodsig og besværlig og forstyrrer den glade idyl. Rasende over deres
afvisning vækker Mørkebarnet alle nattens monstre og inviterer dem indenfor - parat til at tage kampen op og
skræmme livet af Lysbarnet. Mørkebarnet er skrevet på krævende verseform, men med moderne sprogbrug og
rim. Højtlæsningsbog for de helt små, som også vil fordybe sig i de dragende, detaljefyldte illustrationer, men
også velegnet til tekst/digt-analyse i folkeskolens større klasser, da teksten rummer mange lag og symbolik.
Cecilie Eken er en af Danmarks mest anerkendte børnebogsforfattere og modtog Kulturministeriets
Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger 2007 for værket, som er mesterligt illustreret af Malene Reynolds
Laugesen. Pressen skrev: "Der findes to væsentlige sonetkranse i nyere dansk litteratur, den ene er Inger
Christensens ’Sommerfugledalen’, den anden er Cecilie Ekens ’Mørkebarnet’." - Peter Laugesen Cecilie Eken,
en af de bedste danske rim-poeter for børn. (…) Teksten er dæmonisk, thrilleragtigt farlig og gysende. Og
næsten ikke til at bære. De smukt svungne verselinjer står, som nævnt, i sitrende kontrast til indholdet.
Teksten synger og gynger formfuldendt derudad, alt imens budskabet sniger sig ind. Emnet er ikke nyt:
forældres ønske om børn, der hverken kræver eller forstyrrer for meget. Og så søskendejalousi - her med klare
associationer til Kain og Abel. Tematikken er ligeledes den velkendte modsætning mellem lyst og mørkt, godt
og ondt. Men måden at fremstille dette på er ny: en formfuldendt dæmoni.
- Kari Sønsthagen, Berlingske Tidende “Forfatteren formår at få poesi og levende fortælling til at smelte
sammen, og det er mange steder helt enkelt smukt. Skulle sonetkransens form afskrække nogen i al dens
matematiske utilnærmelighed, er det kun at læse fortællingen højt. Så danser sproget afsted, og hårene rejser
sig på armene. - Karen Lise Søndergaard, Jyllandsposten Cecilie Eken har skrevet en enestående,
fascinerende, klog og modig billedbog, som der ikke går to på dusinet af. Den er udfordrende, indsigtsfuld og
forløsende. Det er bare så flot! - Bent Rasmussen, redaktør af “SKOLEBIBLIOTEKET Jeg kan ikke få

armene ned over Cecilie Eken og Malene Reynolds Laugesens fantastiske sonetkrans Mørkebarnet. I 1997
modtog Cecilie Eken Kulturministeriets Børnebogspris (for Sikkas fortælling) – jeg foreslår at hun får den
igen. (…) Mørkebarnet er et helstøbt mesterværk, et poetisk puslespil, som er lettilgængeligt og et
fascinerende og frisk pust i dansk børnelitteratur. - Zenia Johnsen, fortællingen.dk
My first novel was published in 1993 when I was only 23 years old, and since then I have written around 30
books, some are stand alone novels, some are series, some are picture books in verse. Hvis du vil se, hvad du
har lånt, reservere bøger eller redigere din brugerprofil, skal du være logget ind. This is the website of Cecilie
Eken, Danish writer of literature for children and young people.
Stevns Teaterforening - professionelt teater på turné til Stevns En af mine meget populære romaner for børn,
Sølvblomst, har været udsolgt i et stykke tid, men er nu tilgængelig som e-bog med en flot nytegnet forside.
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