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Afkom Henriette Rostrup Hent PDF ”Hun samler på dem, nedskriver dem med sirlig, rød skrift i sine linjerede

notesbøger.
Hun har sat det i system. Først og fremmest er der selvfølgelig den daglige læsning af dag- og ugeblade. De
bliver læst fra ende til anden, pløjet igennem på jagt efter den mindste notits. Alt tæller med. Det mest

frustrerende er selvfølgelig, når det bare er en lille note, der ikke går i detaljer. Det er meget vigtigt, at hun får
så meget som muligt at vide om omstændighederne. Selve hændelsen, familien, barnets alder, reaktionerne,

og hvad der efterfølgende er sket.”
Afkom er en fascinerende og tankevækkende samling historier, der bedst beskrives som lynnedslag i en
række liv, der ikke længere kan betegnes som helt almindelige. Men kan nogens liv i virkeligheden det?
"En samling noveller så intense og mørke som en brownie af den bedste slags. Hvad mere er der at ønske?
Det skulle da lige være, at Afkom blev fulgt op af en serie på ti romaner, hvor hver af dem er hele historien

bag den enkelte novelle." – Alt for Damerne

 

”Hun samler på dem, nedskriver dem med sirlig, rød skrift i sine
linjerede notesbøger.

Hun har sat det i system. Først og fremmest er der selvfølgelig den
daglige læsning af dag- og ugeblade. De bliver læst fra ende til
anden, pløjet igennem på jagt efter den mindste notits. Alt tæller
med. Det mest frustrerende er selvfølgelig, når det bare er en lille

note, der ikke går i detaljer. Det er meget vigtigt, at hun får så meget
som muligt at vide om omstændighederne. Selve hændelsen,

familien, barnets alder, reaktionerne, og hvad der efterfølgende er
sket.”

Afkom er en fascinerende og tankevækkende samling historier, der
bedst beskrives som lynnedslag i en række liv, der ikke længere kan
betegnes som helt almindelige. Men kan nogens liv i virkeligheden



det?
"En samling noveller så intense og mørke som en brownie af den
bedste slags. Hvad mere er der at ønske? Det skulle da lige være, at
Afkom blev fulgt op af en serie på ti romaner, hvor hver af dem er

hele historien bag den enkelte novelle." – Alt for Damerne
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