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Sommer Benn Q. Holm Hent PDF Yuppiefamilien Peter, Nanna og deres lille guldklump Natasha har forladt
det hektiske storbyliv for at tage i sommerhus og være sammen som familie – noget der umiddelbart lyder
som opskriften på et hyggeligt og tiltrængt afbræk fra en travl hverdag. Men den ønskede fred og ro bliver
jaget på flugt, da de første gæster melder deres ankomst – med letpåklædte fristelser, kokain og lige lovligt
meget alkohol. Peters dårlige samvittighed slår ud, hver gang han ser den smukke blondine i huset ved siden
af lægge sig til at solbade nøgen, og samtidig forpester hans jalousi over Nannas fortid hvert fredeligt øjeblik,
han kan stjæle sig til. Den danske forfatter Benn Q. Holm (f. 1962) skriver hovedsageligt moderne romaner
sat i vor tids København, men har også et par gange rejst et smut tilbage i tiden for at skildre et tidligere
tidsbillede af Danmark. Benn Q. Holm har modtaget flere arbejdslegater fra Litteraturrådet og Statens

Kunstfond.

 

Yuppiefamilien Peter, Nanna og deres lille guldklump Natasha har
forladt det hektiske storbyliv for at tage i sommerhus og være

sammen som familie – noget der umiddelbart lyder som opskriften
på et hyggeligt og tiltrængt afbræk fra en travl hverdag. Men den
ønskede fred og ro bliver jaget på flugt, da de første gæster melder
deres ankomst – med letpåklædte fristelser, kokain og lige lovligt

meget alkohol. Peters dårlige samvittighed slår ud, hver gang han ser
den smukke blondine i huset ved siden af lægge sig til at solbade
nøgen, og samtidig forpester hans jalousi over Nannas fortid hvert
fredeligt øjeblik, han kan stjæle sig til. Den danske forfatter Benn Q.
Holm (f. 1962) skriver hovedsageligt moderne romaner sat i vor tids
København, men har også et par gange rejst et smut tilbage i tiden
for at skildre et tidligere tidsbillede af Danmark. Benn Q. Holm har

modtaget flere arbejdslegater fra Litteraturrådet og Statens
Kunstfond.
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