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Weekend Trude Marstein Hent PDF Forlaget skriver: Weekend er en suverænt gennemkomponeret
kollektivroman hvor 118 personer skiftes til at bære fortællingen frem med deres ønskedrømme og

sammenbrud, arbejde og flugt, fuldskab og forsoning, fortvivlelse og omtanke. Med lidenskab, jalousi og
tillid. Med magt og ydmyghed, overbevisning og fornægtelse, overgreb og kærlighed, sygdom og lykke. Kort

sagt, handler den om alt det som livet udsætter os mennesker for. En weekend i juli eller når som helst.

Det er en weekend i juli i en by i den norske provins. Peter er på vej tilbage for at begynde at arbejde i en
lederstilling på byens største virksomhed. Fra sit togvindue får han øje på Karoline. Hendes halvtredsårs
fødselsdag har været weekendens store sammenkomst, som hun vælger at afslutte på sin helt egen måde.

Mellem disse to begivenheder møder vi et væld af fortællere, gamle og unge, kvinder og mænd.

Karoline, Hans Kristian, Solvei, Kjersti, Sondre, Siren, Peter, Fatima, Irene, Benny, Vemund, Anna, Sean, Isa,
Ragnar, Marit, Vilde, Trine, Adrian, Vanja, Anniken, Beate, Janne, Karl Henrik … I alt 118 personer skiftes til

at bære fortællingen frem – som en stafet fra person til person via et blik, en dialog, en telefonsamtale.
Menneskene er løst forbundne med hinanden: Gæster til den samme fest, naboer, skolekammerater,

familiemedlemmer, kolleger.

 

Forlaget skriver: Weekend er en suverænt gennemkomponeret
kollektivroman hvor 118 personer skiftes til at bære fortællingen
frem med deres ønskedrømme og sammenbrud, arbejde og flugt,
fuldskab og forsoning, fortvivlelse og omtanke. Med lidenskab,
jalousi og tillid. Med magt og ydmyghed, overbevisning og

fornægtelse, overgreb og kærlighed, sygdom og lykke. Kort sagt,
handler den om alt det som livet udsætter os mennesker for. En

weekend i juli eller når som helst.

Det er en weekend i juli i en by i den norske provins. Peter er på vej
tilbage for at begynde at arbejde i en lederstilling på byens største
virksomhed. Fra sit togvindue får han øje på Karoline. Hendes

halvtredsårs fødselsdag har været weekendens store sammenkomst,
som hun vælger at afslutte på sin helt egen måde. Mellem disse to

begivenheder møder vi et væld af fortællere, gamle og unge, kvinder
og mænd.

Karoline, Hans Kristian, Solvei, Kjersti, Sondre, Siren, Peter,
Fatima, Irene, Benny, Vemund, Anna, Sean, Isa, Ragnar, Marit,

Vilde, Trine, Adrian, Vanja, Anniken, Beate, Janne, Karl Henrik … I
alt 118 personer skiftes til at bære fortællingen frem – som en stafet

fra person til person via et blik, en dialog, en telefonsamtale.
Menneskene er løst forbundne med hinanden: Gæster til den samme

fest, naboer, skolekammerater, familiemedlemmer, kolleger.
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