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SORT Kamilla Hega Holst Hent PDF SORT er en roman om kærlighed og dominans, bygget op omkring
dokumentarisk materiale: læserbreve, optegnelser og journaler fra et liv, der ikke længere er.

Jesper feder Sanne op. Det risikerer at tage livet af hende, men Sanne ser ikke sig selv som offer for Jespers
begær. Hun begærer selv. I Sannes begær ligger et behov for at yde modstand. Hun skriver radikalt

venstreorienterede læserbreve i dagbladet Information og argumenterer her imod forestillingen om det gode
liv som sundt, effektivt og fremadskuende. Samtidig udvikler Sannes fars kræftsygdom sig. Han er døende,
men vil ikke på hospice, så Sanne installerer sig med Jesper i barndomshjemmet og bliver vidne til sin fars

forsvinden.

 

Pressen skriver:

»Ganske enkelt fremragende. … Og Kamilla Hega Holst spidder denne moderne forbruger i en stramt
komponeret tekst med kreativ brug af dokumentarisk materiale: farens sygejournal, hans nørdede

livslinjeprojekt ( hvor Sanne rubriceres under »Sociale relationer i øvrigt« ), læserbreve, familiefotos og
geografiske kort. Det hele er svedigt, sønderlemmende og generende. Så: læs denne bog !«

*****– Merete Reinholdt, Berlingske

 

»Kamilla Hega Holst er en hamrende ambitiøs og kontrolleret fortæller, der nægter at sjoske løs ad velkendte
stier eller pludre løs af ren rutine. Hun økonomiserer klogt sit meget originale stof.«

**** – Lise Garsdal, Politiken

»En hovedperson, som efter endt læsning har mejslet sig så langt ind i éns hukommelse, at vedkommende
pludselig er ganske umulig at komme udenom. … denne originale, ondsindede og stilistisk hardcore roman .

Læs den hvis De tør!«

– Nanna Goul, Weekendavisen

 

»Som forfatter er Holst i det hele taget en lurendrejer, og hun vil noget … Med sin besynderlige
genreblanding får Kamilla Hega Holst rejst en række irriterende spørgsmål om vores kropsfikserede,

behovsdyrkende såkaldte fællesskab. Det er møgbesværligt og meget lidt bekvemt. Det vil sige nok helt
nødvendigt.«

– Kamilla Löfström, Information

»' Sort' suger, ligesom farven, sin læser ind.«

**** – Camilla Lærke Mors, Ekstra Bladet

»Umanerlig godt klaret af Kamilla Hega Holst.«

– Christina Blangstrup Dahl, Dagbladenes Bureau

»Fascinerende roman. … fornyende og stærkt.«

– Peter Hagmund, Fyens Stiftstidende 
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