
Alt forladt
Hent bøger PDF

Helle Højland

Alt forladt Helle Højland Hent PDF Iben har i tyve år været gift med den noget ældre, meget berømte og
karismatiske skuespiller Svend-Erik Nørregaard. Ægteskabet har været intenst og dramatisk, men præget af

store afsavn fra Ibens side.
Da Svend-Erik bliver dødeligt syg af kræft, flytter hun efter en midlertidig seperation tilbage i det fælles hjem
for at pleje ham. I deres sidste timer sammen tænker hun tilbage på det liv, de har haft sammen, og på alt det,

der ikke blev indfriet.
Alt forladt handler om mennesker, der er ensomme og har svært ved at være til stede i nuet, og som tror, at

det, de længes efter, findes uden for dem selv.

Liselotte Wiemer, Weekendavisen, skriver:
"»Svend-Erik Nørregaard, dette århundredes største danske skuespiller, druknede for et kvarter siden i sit eget
slim.« Det er en sætning som denne, der gør hele forskellen i Helle Højlands roman mellem melodramaet og
den håndholdte råstyring. Banen er kridtet op allerede her på side 7, og de næste godt tohundrede sider spiller

vi uafbrudt frem og tilbage mellem soap og slim - ydre totalglamour på den ene side, totalt afpillet
virkelighed på den anden. Kunstnerliv og fri kærlighed med øjeblikkeligt tilbageslag i død, forbandelse og
elendighed. Helle Højland (født 1966), der tidligere har udgivet ungdomsbøger, vælger ikke de små brøds

opslag i sin første voksenroman. Og selv om den gamle funktionalistsætning less is more, indimellem strejfer
tanken, er Alt forladt en både uforsigtig og overbevisende debut. Store følelser, store temaer, store fald. Lidt
for mange virkemidler på én gang; men godt holdt sammen og flot trykket igennem! Helle Højlands roman

sætter spor i mange retninger. Og er på den måde en stærk debut."

Et dramatisk ægteskab
"Man skal ikke lade sig forskrække af, at historien begynder ved et dødsleje. Alt forladt handler i høj grad
om livet. Og den debuterende romanforfatter Helle Højland får proppet ikke så lidt drama, passion, erotik,
lykke og ulykke ind i historien om et ægteskab. Iben bliver bedt om at passe sin døende mand hjemme og
begynder at se tilbage på tyve år sammen med den noget ældre, berømte og karismatiske skuespiller, Svend-
Erik Nørregaard. Et liv med stil, store armbevægelser, skøn sex, cognac efter teatret og to dejlige døtre. Når

det vel at mærke svingede. Men også et liv med en notorisk utro mand, en vrangvillig datter og lig i
familielasten. Da Iben genoptager karrieren og bliver redaktør for en underlig, men yderst lovende ung
forfatter, udvikler de et rørende forhold, som får dramatiske konsekvenser ... på overraskende måde.

Fortællingen veksler fint mellem mange tilbageblik og er skrevet i en både rap, realistisk og melankolsk tone.
I den grad en medrivende nutidshistorie om et kvindeliv."

* * * * i ALT for damerne.
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deres sidste timer sammen tænker hun tilbage på det liv, de har haft

sammen, og på alt det, der ikke blev indfriet.
Alt forladt handler om mennesker, der er ensomme og har svært ved
at være til stede i nuet, og som tror, at det, de længes efter, findes

uden for dem selv.

Liselotte Wiemer, Weekendavisen, skriver:
"»Svend-Erik Nørregaard, dette århundredes største danske



skuespiller, druknede for et kvarter siden i sit eget slim.« Det er en
sætning som denne, der gør hele forskellen i Helle Højlands roman
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notorisk utro mand, en vrangvillig datter og lig i familielasten. Da
Iben genoptager karrieren og bliver redaktør for en underlig, men
yderst lovende ung forfatter, udvikler de et rørende forhold, som får
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