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Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand Helle Helle Hent PDF Forlaget skriver: Susanne bor
sammen med Kim, der vil være forfatter og derfor sidder hjemme og arbejder. En veninde går fra sin kæreste i
højgravid tilstand og beder om hjælp, og de to unge lader hende flytte ind i den lille lejlighed. Det får vendt

alt på hovedet.

»Helle Helle har skrevet en fremragende roman, der med de mest diskrete midler aflaster det mest banale i et
dagligt samliv.«
- Jyllands-Posten

»Overbevisende stilkunst.«
- Information

»Fuldt ud ligesom forgængeren Hus og hjem er det en dybt, dybt fascinerende skildring af det almindelige liv,
der aldrig er spor almindeligt, og af en kvinde, der ikke kan finde sig til rette i det. Den er et

generationsportræt, men med den fine forfatters begavelse gør Helle Helle romanen til en eksistentiel historie
om ikke at sætte pris på livet, om den lille, men opslidende frustration og om visse menneskers evne til bare

at være til, være tilstedeværende.«
- Kristeligt Dagblad 
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