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På den gale side Jannie Solaas Hent PDF Hvem helvede havde besluttet at ødelægge hendes liv? Natasha
lever et stillestående liv med kulde og kynisme som bedstevenner, men så begynder mareridtene, hvor hun
flås itu. De akkompagneres af en dominerende stemme, og et 60’er-hit forfølger hende som en dødstrussel

snarere end den kærlighedserklæring, det oprindelig var. En skygge kredser om Natasha og trækker hende ind
i en verden, hvor spejle er portaler til en anden dimension, og grænsen mellem virkelighed og mareridt

udviskes. Mennesker, hun kender, forsvinder eller knækker omkring hende, som blæses de væk af en større
kraft. Er hun en marionetdukke, der ikke kan undslippe forestillingen? Hvem trækker i trådene? Er der noget
tilbage af hende, når tæppet falder? Romanen På den gale side er den første i historien om Natasha. Temaet
kredser om jagten på identitet i en forvirrende verden, der mere end villigt leder i den gale retning. Jannie

Solaas er født og opvokset i København. Hun har siden 2004 haft egen manuskriptlæser-virksomhed, der med
dybtgående respons hjælper forfattere og forfatterspirer. Sideløbende afholder hun skrivekurser, arbejder med
journalistik, redigering og oversættelse. I 2009 oprettede hun forfatterskolen og –netværket forfattervaerk.net.
Fra lektøranmeldelse af Christine Christensen, konklusion: "Filosofisk/spirituel roman med fantastisk islæt af
debuterende forfatter"...“Umiddelbart findes der ikke andre bøger, der blander det spirituelle med fantasy og

jagten på egen identitet.”.

 

Hvem helvede havde besluttet at ødelægge hendes liv? Natasha lever
et stillestående liv med kulde og kynisme som bedstevenner, men så
begynder mareridtene, hvor hun flås itu. De akkompagneres af en
dominerende stemme, og et 60’er-hit forfølger hende som en

dødstrussel snarere end den kærlighedserklæring, det oprindelig var.
En skygge kredser om Natasha og trækker hende ind i en verden,
hvor spejle er portaler til en anden dimension, og grænsen mellem

virkelighed og mareridt udviskes. Mennesker, hun kender, forsvinder
eller knækker omkring hende, som blæses de væk af en større kraft.
Er hun en marionetdukke, der ikke kan undslippe forestillingen?



Hvem trækker i trådene? Er der noget tilbage af hende, når tæppet
falder? Romanen På den gale side er den første i historien om
Natasha. Temaet kredser om jagten på identitet i en forvirrende

verden, der mere end villigt leder i den gale retning. Jannie Solaas er
født og opvokset i København. Hun har siden 2004 haft egen

manuskriptlæser-virksomhed, der med dybtgående respons hjælper
forfattere og forfatterspirer. Sideløbende afholder hun skrivekurser,

arbejder med journalistik, redigering og oversættelse. I 2009
oprettede hun forfatterskolen og –netværket forfattervaerk.net. Fra

lektøranmeldelse af Christine Christensen, konklusion:
"Filosofisk/spirituel roman med fantastisk islæt af debuterende

forfatter"...“Umiddelbart findes der ikke andre bøger, der blander det
spirituelle med fantasy og jagten på egen identitet.”.
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