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Rester Helle Helle Hent PDF En fremmed kvinde på en bænk giver sig pludselig til at fortælle om, hvordan
hun misrøgtede sin baby. Det unge par skal flytte, og ud af intet overvældes kvinden af tvivl, om hun egentlig

skulle flytte med. Et lille øjeblik en almindelig dag udløser pludselig en ødelæggende jalousi. Disse
realistiske noveller rammer med præcision de næsten umærkelige skift i forholdet mellem mennesker - de

sorte huller der kan opstå i prøvede parforhold eller tilfældige møder.

”I hver eneste novelle bygger hun med forunderlig lethed et rum og en tid op omkring læseren og fører sine
personer ind på de ofte halvtomme scener med en suggererende kraft, man ikke straks ryster af sig efter endt

læsning.”

- Jens Andersen, Berlingske Tidende

”Det starter godt - og det bliver det ved med. Helle Helles anden bog, novellesamlingen RESTER, er
overrumplende god. Velskrevet og varieret i sit realistiske udtryk og så er den ikke at forglemme spændende...
Det er ikke for meget at sige, at forfatteren med et slag viser at den danske realisme stadig er livskraftig. Store

ord, men det er ikke løgn: man drøner igennem bogen for den er en frydefuld blanding af uhygge og
underholdning.”

- Erik Svendsen, Jyllands Posten

 

 

En fremmed kvinde på en bænk giver sig pludselig til at fortælle om,
hvordan hun misrøgtede sin baby. Det unge par skal flytte, og ud af
intet overvældes kvinden af tvivl, om hun egentlig skulle flytte med.
Et lille øjeblik en almindelig dag udløser pludselig en ødelæggende
jalousi. Disse realistiske noveller rammer med præcision de næsten
umærkelige skift i forholdet mellem mennesker - de sorte huller der

kan opstå i prøvede parforhold eller tilfældige møder.

”I hver eneste novelle bygger hun med forunderlig lethed et rum og
en tid op omkring læseren og fører sine personer ind på de ofte

halvtomme scener med en suggererende kraft, man ikke straks ryster
af sig efter endt læsning.”

- Jens Andersen, Berlingske Tidende

”Det starter godt - og det bliver det ved med. Helle Helles anden
bog, novellesamlingen RESTER, er overrumplende god. Velskrevet
og varieret i sit realistiske udtryk og så er den ikke at forglemme

spændende... Det er ikke for meget at sige, at forfatteren med et slag
viser at den danske realisme stadig er livskraftig. Store ord, men det
er ikke løgn: man drøner igennem bogen for den er en frydefuld

blanding af uhygge og underholdning.”



- Erik Svendsen, Jyllands Posten
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