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Rud Kamilla Hega Holst Hent PDF En teenagedreng forsvinder fra et sommerhus. En mor forsøger at finde
sin søn. Finde ud af, hvem han er. Hvad det er, hun har budt ham.

RUD er en roman om at fare vild. Det er en roman om legens væsen, det ukontrollable, forløsende og
farefulde ved legen; om vold og begær, magt og modstand og muligheden for at sætte sig selv fri.

 

Pressen skriver:

 

»Den er voldsom, ubehagelig og ækelt godt skrevet. […] Kamilla Hega Holst skriver, så man næsten glemmer
at trække vejret.«

– ****** Nordjyske Stiftstidende

 

»[…] en roman, der på én gang er elementært og filosofisk spændende, på én gang handler om det ekstreme
og det almene familieliv.«

 – ***** Politiken

»Med præcist sprog og sublim teknik leverer Kamilla Hega Holst en mesterlig fortælling, hvor nutid og fortid
og leg og alvor mødes i et sitrende spændingsfelt.«

 – ***** George Hilton, Ekstra Bladet

 

»Helt suverænt fungerer romanen »Rud« når de lysende klare, kontante og no nonsenseenkle beskrivelser og
sætninger spændes op imod og danner en slags kontrast til usikkerheden, selvmodsigelserne, anelserne og de

kaotiske træk i historien og persontegningerne.«

 – ***** Jørgen Johansen, Berlingske

 

»Hega Holst skriver enkelt, hårdt og direkte […]«

 –  Weekendavisen

»Der er noget frygtløst i Kamilla Hega Holsts valg af virkelig ubekvemme emner.«

 –  Information
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