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Tindrende tanke- og formfuldendt prosa om Camilla og hendes verden. En ny Camilla-bog, som derved bliver
nummer 2 i en planlagt serie med Camilla som den dominerende figur. Igen udfoldes Hesselholdts mageløse
prosa i diskret forbundne fortællinger, der (med fortællerens eget udtryk) "laver krøller uden at binde sløjfer".
Det er en prosa, som forsøger at mætte sig i poesi og derigennem oplyse den verden, vi lever i. I Camilla og
resten af selskabet er det døden og kroppen, der passerer gennem skriftens følsomme fortolkning. Få danske
forfattere kan se og skrive som Hesselholdt. Pressen skriver: »Hesselholdt giver stemme til eksistentielle
udsatheder i en tone, der vibrerer mellem vittig og melankolsk som hos Virginia Woolf og Prins Hamlet.« –
Information »Efter at have læst og gennemnydt Christina Hesselholdts »fortællekreds« Camilla – og resten af
selskabet kan jeg ikke se, at andre prosagenrer end fortællekredsen er kunstnerisk relevante og betimelige og
overhovedet kvalificerede.« – Weekendavisen »Det er sagt før, at forfatteren er en stor sprogkunstner, og det
bekræftes atter i dette værk. (…) Anbefales varmt.« **** – Dagbladenes Bureau »Christina Hesselholdt er en
af de danske forfattere, som for øjeblikket skriver allerbedst. Hendes prosa er levende, lysende, favnende og
fascinerende ... mon ikke, at også Christina Hesselholdt bliver læst om mange år og værdsat som en af de
bedste forfattere i nyere dansk litteratur?«. – Kristeligt Dagblad »Christina Hesselholdt skriver, så enhver, der
har sproget kært, går i knæ. Ikke hver gang og hele tiden, men faren for at tabe både vejr og fodfæste er
konstant overhængende.

Og det er jo svært udfordrende. … at læse Christina Hesselholdts fyldige, tyngede prosa er intellektuelt og
følelsesmæssigt stimulerende, men også, og det må anmeldere af bar befippelse aldrig glemme, dybt
underholdende. … Faktisk er ’Camilla – og resten af selskabet’ slet ikke svær at læse.
Den er kun svær at forklare«. – ***** Politiken »Hun formår at dosere sine virkemidler, så der hele tiden er
en vekselvirkning mellem det alvorlige og det humoristiske, det tænksomme og det ligefremme, det smukke
og det platte, det skrevne og det talte. Personerne spejler og kontrasterer hinanden. Et overset virkemiddel i
dansk normalprosa – rytmen – er Hesselholdt eminent til.«. – Berlingske Tidende »Her er klart tale om et
finlitterært værk, og Hesselholdts baggrund som cand. phil. I litteraturvidenskab og uddannet fra
forfatterskolen skinner tydeligt igennem ved det ambitiøse, vellykkede forsøg på at berøre emner som døden,
venskaber, forbilleder og kærligheden på en måde, der synes vigtig.« ***** – Fyens Stiftstidende »En stærk
og velskrevet fortællekreds.« **** – Ekstra Bladet
Den er vist paa dansk, og den kan ikke bestilles i udlandet, det der miinto. Historiebøger. Velkommen til
Bryllupsbusiness. 'At tænke sig' er en humoristisk spalte på bagsiden af avisens første sektion, der blev indført
i 1932. 9 - Min søn og jeg Del 1 2 Skrevet af MZFantasi | 20-12-2017 00:01:59 (Sex i familien - Nær
relation). Der ellers kommet nye kræfter til hos Oslo-politiet, men da en kvinde, Elise Hermansen, bliver
fundet myrdet i sin lejlighed tømt for blod og med bidemærker på halsen, er politiet klar over. Du skal være
opmærksom på, at du accepterer vores persondatapolitik og brug af cookies, når du besøger jyllands-posten.
april 1964 i Herning) er tidligere dansk cykelrytter og vinder af Tour de France 1996. Medens jeg ryddede op
efter måltidet, drak herskerinderne resten af vinen, deres snak blev mere og mere vulgær og vrøvlet og da jeg
kravlede foran dem ind i stuen, var de så berusede, at de hurtigt faldt omkul på sofaen. I 2013 giftede jeg mig
med mit livs kærlighed, Søren, og her på bloggen vil jeg opdatere dig på alt det, du skal vide om den store dag.
dk. Læs forrige afsnit. Det næste par blev gjort klar i arenaen. Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond
2008. Min søn og jeg – Del 2. , senest som Team Tinkoff gennem selskabet Riis Cycling A/S. Jeg hedder
Camilla Tuborgh og er en ægte romantiker.
, senest som Team Tinkoff gennem selskabet Riis Cycling A/S.

