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Nær og fjern Dorrit Willumsen Hent PDF Forlaget skriver: En roman om længslen efter nærhed og kærlighed:
om mennesker, der efter bedste evne forsøger at nå hinanden, uden at det nogensinde rigtig lykkes. Michael
Larsen, "Bestemmersvinet", som hans sekretær kalder ham, er blikkenslageruddannet og ender som direktør
og jordspekulant. Han bliver som ganske ung gift med Lou, der ekspederer støvsugere og hvidevarer, men har
ambitioner, der peger i helt andre retninger, fx mod scenen, som musicalstjerne. De får to døtre, Michelle og
Simone, de bliver rige med alle de muligheder, det giver, og med alle de følger, det kan få. Så har vi Bjarne.
Han har DAMP og er ikke til at styre, han bliver kriminel, han er en overgang træner i et fitnesscenter, hvor
han har en helt mislykket affære med Lou. Han har et forhold til den søde syerske Jeanette; men det går

over.Og så er der den maniske og vidtløftige Mitzi, som godt kunne tænke sig at blive præsident i USA, og
Hanne, der er alenemor og ernærer sig som telefonekspeditrice i et online-firma, der leverer fødevarer til

ældre mennesker. De drømmer, og de længes alle sammen, de længes efter at blive forstået og elsket, det vil
ikke rigtig lykkes for nogen af dem, og det er alt sammen på én gang nænsomt og grusomt fortalt.

 

Forlaget skriver: En roman om længslen efter nærhed og kærlighed:
om mennesker, der efter bedste evne forsøger at nå hinanden, uden at
det nogensinde rigtig lykkes. Michael Larsen, "Bestemmersvinet",
som hans sekretær kalder ham, er blikkenslageruddannet og ender
som direktør og jordspekulant. Han bliver som ganske ung gift med
Lou, der ekspederer støvsugere og hvidevarer, men har ambitioner,
der peger i helt andre retninger, fx mod scenen, som musicalstjerne.
De får to døtre, Michelle og Simone, de bliver rige med alle de
muligheder, det giver, og med alle de følger, det kan få. Så har vi
Bjarne. Han har DAMP og er ikke til at styre, han bliver kriminel,
han er en overgang træner i et fitnesscenter, hvor han har en helt
mislykket affære med Lou. Han har et forhold til den søde syerske
Jeanette; men det går over.Og så er der den maniske og vidtløftige
Mitzi, som godt kunne tænke sig at blive præsident i USA, og

Hanne, der er alenemor og ernærer sig som telefonekspeditrice i et
online-firma, der leverer fødevarer til ældre mennesker. De drømmer,
og de længes alle sammen, de længes efter at blive forstået og elsket,
det vil ikke rigtig lykkes for nogen af dem, og det er alt sammen på

én gang nænsomt og grusomt fortalt.
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