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Den svære toer. Uha, man ryster i bukserne bare ved tanken! Men hvad gør Jacob Skyggebjerg? Efter
succesen med den autobiografiske Vor tids helt fra 2013? Han griner. Han er frygtløs. Han skriver en
kollektivroman om syv kvinder. Syv kvindelige forfattere på skriveophold på en højskole i den fiktive
midtjyske provinsby Vikøbing i påskeugen, hvor de arbejder på deres nye værker og hver aften læser de ting,
de skriver, op for hinanden. Men frem for skrivning, er det mere madlavning i køkkenet, kaffe og afslapning
på terrassen, der trækker. Og diskussioner.
Og diskuteret bliver der. De syv forfattere kommer fra hvert deres hjørne i det danske samfund, og med sig
bringer de hver deres opfattelse af verden, hvert deres levede liv og historie, som de inderligt beretter om og
debatterer med hinanden. En undersøgelse af samfundet, og de mennesker, der befolker det. På godt og ondt,
og dermed en hyldest til de mennesker. Det kan man sgu da kalde et koncept. Jacob Skyggebjerg imiterer
gennem kvinderne ubesværet en vifte af litterære genrer. En skriver for eksempel science fiction, en anden
skriver på en børnebog, og en tredje på en erotisk krimi. Karaktererne fuldendes gennem deres respektive
litterære stemmer. Hver med sine særheder og mangler, hver med sin charme. Væk er forfatterens
jeg-fortæller, korsfæstet af karaktererne, for i Hvad mener du med vi, er scenen deres. Skyggebjerg er således

blot en flue på væggen, men ikke en hvilken som helst flue, det er – som i Vor tids helt – en minutiøst
registrerende en af slagsen. Man fatter ikke, den i en sådan grad kan gå ind i og være hver enkelt karakter; en
fuldstændig identifikation. Jalousi, bagtalelse. Dyb smerte og sorg. Skyggebjerg tør tage fat, hvor det gør
allermest ondt. Men ikke for at dyrke smerten, tværtimod: Han er ikke vulgær, men nærmere renfærdig – og
med en vanvittig appetit på livet, som er så smittende. Og en humor, der kan give selv den tristeste
undertøjsblonde en forsonende tone. Hvis Vor tids helt var hovedret, hvor der som råvarer i rigt mål doseredes
af hovedstolen, af provinshul og stofkultur, er Hvad mener du med vi desserten, sukkersød og cremet, en
kæmpedessert på lige over 300 sider. Hvis Vor tids helt stank af mand og sure sokker, dufter Hvad mener du
med vi af kvinder. Først og sidst: Kvinder. Man kommer til at tænke på værker af folk som Kirsten Thorup og
Dorrit Willumsen. Hvis man endelig skal sammenligne med nogen.
Tove Ditlevsen.
Her finder du mange timers underholdning i form af alt lige fra sjove statusopdateringer og billeder med sjov
tekst. 1. Til smukke citater, sjove tekster og. Læs mere her: Dette er den største danske side om akupunktur,
og hvilke lidelser der effektivt kan behandles med det. Her finder du mange timers underholdning i form af alt
lige fra sjove statusopdateringer og billeder med sjov tekst. Du kan bestille tax-free varer på. Ønsker du en
aktuel oversigt over din gæld, der er sendt til inddrivelse, kan du kontakte os på 70 15 73 04. så vi kan huske
dine seneste indtastninger. Er du også træt af at spare på energien.
Se priser og forhandlere af udestuer. Der er en tydelig overvægt af vold og kriminalitet i medieomtaler
vedrørende mennesker med psykisk sygdom, viser en medieanalyse foretaget af Infomedia.
Depression er almindelig Undersøgelser viser, at omkring 17-18 % af alle danskere får depression i løbet af
deres liv. Hurtigt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen er. a.
Ophavsret N. Her finder du Dorthe Høilunds Slides, samt et dokument med. Nu kan vi vise jer hvad
HusCompagniets 'super flotte hus' gemte i taget, da de d.
Information til passagerer, som flyver charter med SAS. Hvad tilbyder eBoligadvokat.

