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Fortællinger for søvnløse Joanna Wester Hent PDF Kast dig over en af vores teenager-bøger om søgen efter
kærlighed og et godt liv Olivia befinder sig i tiden mellem ung og ansvarsløs, voksen og frihedsberøvet. I et
venteværelse i Stockholm, hvor sommeren og efteråret går med et tilfældigt job i en kiosk, en spontan vild
weekend i Amsterdam og nætter på natklubber og barer med vennerne Chris og Pascal, der ikke tåler synet af
hinanden, i et forsøg på at være fri og vægtløs. I venteværelset befinder sig også Josef. Den hårde prins, som
hun har ventet længe på, men som lever med en anden. Mens Olivia opfører stykket om sig selv, farer livet
forbi mod det allersidste ufravigelige tæppefald. Olivia er en kvinde sulten efter kærlighed og et nyt liv at
træde ind i, når det gamle bliver for indviklet og svært. Med hypnotisk sprog og fyrigt tempo skildrer

debutanten Johanna Wester i denne teenager-bog en unge kvinde uden kort til at navigere i voksenverden.
Pressemeddelelse: Olivia befinder sig i tiden mellem ung og ansvarsløs, voksen og frihedsberøvet. I et

venteværelse i Stockholm, hvor sommeren og efteråret går med et tilfældigt job i en kiosk, en spontan vild
weekend i Amsterdam og nætter på natklubber og barer med vennerne Chris og Pascal, der ikke tåler synet af
hinanden, i et forsøg på at være fri og vægtløs. I venteværelset befinder sig også Josef. Den hårde prins, som
hun har ventet længe på, men som lever med en anden. Mens Olivia opfører stykket om sig selv farer livet
forbi mod det allersidste ufravigelige tæppefald. Olivia er en kvinde sulten efter kærlighed og et nyt liv at
træde ind i, når det gamle bliver for indviklet og svært. Med hypnotisk sprog og fyrigt tempo skildrer

debutanten Johanna Wester en unge kvinde uden kort til at navigere i voksenverden. Svenske Johanna Wester
er født og bosat i Stockholm, hvor hun arbejder som skribent og foredragsholder inden for

menneskerettigheder, bl.a. for UNICEF. Tidligere har hun derudover arbejdet som lærer i Thailand, oversat
dokumentarer for National Geographic, boet i London og Sydney og spillet teater. Lektørudtalelse:

Anvendelse/målgruppe/niveau: En roman om unge fra storbyens puls i Stockholm, til det
unge/ungdommelige publikum, der gerne vil læse en nyslået forfatters bud på det at være ung. Skal formidles.
Beskrivelse: Nutidens Stockholm danner rammen om unge Olivias søgen efter ståsted i storbyen, mellem

venner, kærester, familie og job. Scenen er her og nu, hvor hovedpersonen, Olivia, er i gang med at "opføre"
stykket om sig selv. Omkring hende er et mindre persongalleri med to vigtige venner Pascal, en barndomsven
fra skolen, og veninden Chris, som hun deler oplevelser med i nattelivet. Desuden indgår Josef, der allerede
har en kæreste, men som er den vilde, attråede prins, Olivia har ventet på. Temaet er den evige trekant, Olivia,

Josef og hans kæreste, hvem elsker hvem, hvem svigter hvem, og hvordan løses konflikten..? Det lyder
patetisk men er godt skrevet med anderledes metaforer, mange replikker og hurtige sceneskift - som i et

skuespil. Kigger man på bogens forside og danske titel, signalerer den krimi med mørk nattestemning og røde
farver. Sammenligning: Romanen er den 1. skrevet af Johanna Wester (1984), der arbejder som skribent og
foredragsholder. Romanen er helt sin egen, og kan minde om Ib Michaels ungdomsromaner, fx "Blå bror" og
om Helle Helles enkle skrivestil. Samlet konklusion: En lovende debutant med et godt potentiale, som vi

sikkert kan vente mere af. Johanne Wester har betrådt den litterære scene og er godt på vej til at indtage den.

 



Kast dig over en af vores teenager-bøger om søgen efter kærlighed
og et godt liv Olivia befinder sig i tiden mellem ung og ansvarsløs,
voksen og frihedsberøvet. I et venteværelse i Stockholm, hvor
sommeren og efteråret går med et tilfældigt job i en kiosk, en

spontan vild weekend i Amsterdam og nætter på natklubber og barer
med vennerne Chris og Pascal, der ikke tåler synet af hinanden, i et
forsøg på at være fri og vægtløs. I venteværelset befinder sig også
Josef. Den hårde prins, som hun har ventet længe på, men som lever
med en anden. Mens Olivia opfører stykket om sig selv, farer livet
forbi mod det allersidste ufravigelige tæppefald. Olivia er en kvinde
sulten efter kærlighed og et nyt liv at træde ind i, når det gamle

bliver for indviklet og svært. Med hypnotisk sprog og fyrigt tempo
skildrer debutanten Johanna Wester i denne teenager-bog en unge
kvinde uden kort til at navigere i voksenverden. Pressemeddelelse:
Olivia befinder sig i tiden mellem ung og ansvarsløs, voksen og
frihedsberøvet. I et venteværelse i Stockholm, hvor sommeren og
efteråret går med et tilfældigt job i en kiosk, en spontan vild
weekend i Amsterdam og nætter på natklubber og barer med

vennerne Chris og Pascal, der ikke tåler synet af hinanden, i et forsøg
på at være fri og vægtløs. I venteværelset befinder sig også Josef.
Den hårde prins, som hun har ventet længe på, men som lever med
en anden. Mens Olivia opfører stykket om sig selv farer livet forbi
mod det allersidste ufravigelige tæppefald. Olivia er en kvinde sulten
efter kærlighed og et nyt liv at træde ind i, når det gamle bliver for
indviklet og svært. Med hypnotisk sprog og fyrigt tempo skildrer

debutanten Johanna Wester en unge kvinde uden kort til at navigere i
voksenverden. Svenske Johanna Wester er født og bosat i Stockholm,

hvor hun arbejder som skribent og foredragsholder inden for
menneskerettigheder, bl.a. for UNICEF. Tidligere har hun derudover
arbejdet som lærer i Thailand, oversat dokumentarer for National

Geographic, boet i London og Sydney og spillet teater.
Lektørudtalelse: Anvendelse/målgruppe/niveau: En roman om unge

fra storbyens puls i Stockholm, til det unge/ungdommelige
publikum, der gerne vil læse en nyslået forfatters bud på det at være

ung. Skal formidles. Beskrivelse: Nutidens Stockholm danner
rammen om unge Olivias søgen efter ståsted i storbyen, mellem
venner, kærester, familie og job. Scenen er her og nu, hvor

hovedpersonen, Olivia, er i gang med at "opføre" stykket om sig
selv. Omkring hende er et mindre persongalleri med to vigtige

venner Pascal, en barndomsven fra skolen, og veninden Chris, som
hun deler oplevelser med i nattelivet. Desuden indgår Josef, der

allerede har en kæreste, men som er den vilde, attråede prins, Olivia
har ventet på. Temaet er den evige trekant, Olivia, Josef og hans
kæreste, hvem elsker hvem, hvem svigter hvem, og hvordan løses
konflikten..? Det lyder patetisk men er godt skrevet med anderledes
metaforer, mange replikker og hurtige sceneskift - som i et skuespil.
Kigger man på bogens forside og danske titel, signalerer den krimi



med mørk nattestemning og røde farver. Sammenligning: Romanen
er den 1. skrevet af Johanna Wester (1984), der arbejder som skribent
og foredragsholder. Romanen er helt sin egen, og kan minde om Ib
Michaels ungdomsromaner, fx "Blå bror" og om Helle Helles enkle
skrivestil. Samlet konklusion: En lovende debutant med et godt
potentiale, som vi sikkert kan vente mere af. Johanne Wester har
betrådt den litterære scene og er godt på vej til at indtage den.
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