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Grand final i gøglerbranchen Kerstin Ekman Hent PDF En dag modtager den kendte svenske forfatter
Lillemor Troj et manus, som får jorden til at åbne sig under hende. Det er historien om hendes eget liv, et
mangeårigt succesfuldt liv i den litterære ’gøglerbranche’, skrevet af en kvinde, hun kender. En kvinde, der

vil anerkendes som forfatter. De to er aldrig blevet venner, men står i et dybt afhængighedsforhold til
hinanden.

Når man slår igennem som forfatter, er man en cirkushund, der hopper igennem en papskive. Hep! Det ved
Lillemor, for det var hende, der hoppede. Men hun har hele tiden vidst, at en forfatter er et dobbelthovedet
monster. Nu truer den anden kvinde med at tilintetgøre den charmerende og kloge person, læserne tror, der er

Lillemor Troj.

Kerstin Ekmans roman er en veloplagt leg med digt og virkelighed og en skarp skildring af det litterære liv.
Men først og fremmest er det en gnistrende roman om to meget forskellige  kvinder og deres liv, fra 1950’erne

til i dag.

 

En dag modtager den kendte svenske forfatter Lillemor Troj et
manus, som får jorden til at åbne sig under hende. Det er historien
om hendes eget liv, et mangeårigt succesfuldt liv i den litterære

’gøglerbranche’, skrevet af en kvinde, hun kender. En kvinde, der vil
anerkendes som forfatter. De to er aldrig blevet venner, men står i et

dybt afhængighedsforhold til hinanden.

Når man slår igennem som forfatter, er man en cirkushund, der
hopper igennem en papskive. Hep! Det ved Lillemor, for det var

hende, der hoppede. Men hun har hele tiden vidst, at en forfatter er et
dobbelthovedet monster. Nu truer den anden kvinde med at

tilintetgøre den charmerende og kloge person, læserne tror, der er
Lillemor Troj.

Kerstin Ekmans roman er en veloplagt leg med digt og
virkelighed og en skarp skildring af det litterære liv. Men først og

fremmest er det en gnistrende roman om to meget forskellige  kvinder
og deres liv, fra 1950’erne til i dag.
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