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Emilies forældre er blevet skilt, og sammen med sin mor og lillebror er hun flyttet til et gammelt hus uden for
byen. En aften dukker der en ung mand op i haven. Moren slår ham godt nok først ned med et boldbat, men
han har boet i huset tidligere og tilbyder at hjælpe med at få skik på haven. Den unge mand flytter ind og
kurtiserer snart både mor og datter, der på hver sin vis lader sig charmere. Men Emilie er nu engang kun 14 år,
så da hendes far hører om den nye logerende, bliver han knap så begejstret.
HOVEDLØS SOMMER er et gotisk familiedrama, komplet med utæmmet natur, underjordiske
hemmeligheder og afskårne hoveder.
For der er så hyggeligt ude på landet … Nået til sidste side opdager man, at hver lille, tilsyneladende
ligegyldige detalje undervejs har en funktion i helheden. Erling Jepsen har ganske enkelt lagt en masse spor ud
i sin fantastiske roman. 5 stjerner – Nordjyske Stiftstidende Vanen tro blander forfatteren en herlig cocktail af
alvor, latter, tragedie, ironi, uhygge og moral; Jepsen har altid noget vigtigt at sige, og »Hovedløs sommer« er
alt andet end halsløs gerning. 5 stjerner – Midtjyllands avis Hovedløs sommer' er forfriskende forårslæsning..
4 stjerner – Ekstra Bladet Det er ualmindeligt svært at løsrive sig fra Erling Jepsens nye roman Hovedløs
sommer 4 stjerner - Jyske Vestkysten 4 stjerner – Børsen 4 stjerner - Berlingske
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