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Alice Judith Hermann Hent PDF Alice består af fem fortællinger om døden, hvor Alice oplever, genoplever
eller bearbejder en mandlig vens, et mandligt familiemedlems eller en mandlig samlevers død.

"Et lille under af en bog." – Thomas Thurah, Politiken, ♥♥♥♥♥♥

"Det er noget af det skønneste, jeg har læst i lang, lang tid! Hvilket sprog, hvilken elegance. En meget stor
oplevelse. Og så er den helt vidunderligt oversat." – Naja Marie Aidt

"En kreds af fortællinger om det at dø og det at være tilbage. Lavmælt, næsten begivenhedsløst, meget intenst
og ekstremt fintfølt." – Klaus Rothstein, Weekendavisen

"Hvis man kan forestille sig en slags legering af Helle Helle og Christina Hesselholdt, så har man en idé om
Judith Hermanns prosa. Sætningerne er korte og afpudsede som Helle Helles, men mættede med refleksion og
dødsbevidsthed som Christina Hesselholdts. ... Det er stor litterær kunst." – Lilian Munk Rösing, Information

"Anmelderroste Judith Hermann skriver dybt fascinerende om døden og dens betydning for de levende. (-)
Der er tale om fremragende fortællinger, som både fungerer hver for sig og som samlet udgivelse. … I stedet

for at skrive om selve dødserfaringen har hun i disse noveller fokus på de voldsomme rystelser og den
tomhed, som døden efterlader." – Moritz Schramm, Kristeligt Dagblad
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