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Enebørn Anja Otterstr\u00f8m Hent PDF Vi tror, vi ved, hvor vi har hinanden. Men det gør vi ikke altid. Midt
i hverdagen kan et lyn slå ned og afsløre, at tingene slet ikke er, som vi forestillede os, og at dem, vi kender

bedst, er dem vi kender mindst. Det er i vidt omfang en sådan erkendelse, der ligger bag historierne i
Enebørn, og man vil uden tvivl være forvisset om sandheden deri, når det sidste blad er vendt. Der er ikke så

få overraskelser i vente både for læseren og for novellernes personer – og en hel del stof til eftertanke.
Enebørn handler nemlig ikke mindst om vores misforståelser i forhold til hinanden og om de følger, de kan
få, følger som kan være både morsomme, absurde og tragiske. Tilsammen tegner novellerne et portræt af

moderne mennesker – moderne individer – og deres indbyrdes relationer. Man vil finde både charmerende og
mindre flatterende træk. Pressen om Enebørn: “Otterstrøm skriver både stramt og gavmildt. Novellerne er

korte og fyndige, men som læser føler man sig aldrig ladt i stikken af prætentiøse forsøg på at gøre teksten til
mere end den er. Hos Otterstrøm er virkeligheden finurlig og bitter – og vanvittigt underholdende.” –

Jyllands-Posten “Det fineste og mest lovende ved Anja Otterstrøm er hendes absolutte gehør for replikker,

som breder sig til et smukt gehør for situationer.”   – Politiken “Otterstrøm viser sig både som en glimrende

stilist og betydelig menneskeskildrer … en debut, som man har lov til at vente sig mere af fremover.”   –

Nordjyske
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