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Dametur Ulla Taylor Hent PDF Dametur – en bittersød road movie af en roman om tre ”damer” fra tre

forskellige generationer på en ufrivillig biltur gennem Danmark i en gammel Mercedes. En rejse gennem livet
og det danske landskab. Turen går fra København til Hjørring i væbnet tavshed og anstrengt høflighed. Bilen
er fuld af indre stemmer og tilbageholdte konflikter. Esther på 83 år er den nordjyske svigermor på vej hjem
mod livets endestation. Irene på 55 år er den entreprenante svigerdatter, som faktisk har nok i sit eget. Karina
på 19 år er et utilpasset adoptivbarn og socialpædagogisk klient – og enhver ambitiøs svigermors ondeste

drøm. En roman om en biltur en fredag i marts. Om at måtte rejse ud for at finde hjem – til sig selv. ”Det er en
bog, der både kalder Frankie & Johnny, Bridget Jones og Nynnes Dagbog frem i erindringen. Sproget er

kvikt, satiren rammende, og en filmatisering vil være oplagt.” – Jannik Lunn, Bogmarkedet. Ulla Taylor: født
1968 i en lille by, Nødebo, ved Esrum Sø. Debuterede 2004 med den meget roste roman Dametur. Har siden
skrevet flere romaner og en ungdomsbog. Hendes nyeste roman er Til alle slags fester, der udkommer i

oktober 2015. Hendes romaner er tidligere udgivet i Holland, Tyskland og Norge.

 

Dametur – en bittersød road movie af en roman om tre ”damer” fra
tre forskellige generationer på en ufrivillig biltur gennem Danmark i
en gammel Mercedes. En rejse gennem livet og det danske landskab.
Turen går fra København til Hjørring i væbnet tavshed og anstrengt
høflighed. Bilen er fuld af indre stemmer og tilbageholdte konflikter.
Esther på 83 år er den nordjyske svigermor på vej hjem mod livets
endestation. Irene på 55 år er den entreprenante svigerdatter, som

faktisk har nok i sit eget. Karina på 19 år er et utilpasset adoptivbarn
og socialpædagogisk klient – og enhver ambitiøs svigermors ondeste
drøm. En roman om en biltur en fredag i marts. Om at måtte rejse ud

for at finde hjem – til sig selv. ”Det er en bog, der både kalder
Frankie & Johnny, Bridget Jones og Nynnes Dagbog frem i



erindringen. Sproget er kvikt, satiren rammende, og en filmatisering
vil være oplagt.” – Jannik Lunn, Bogmarkedet. Ulla Taylor: født

1968 i en lille by, Nødebo, ved Esrum Sø. Debuterede 2004 med den
meget roste roman Dametur. Har siden skrevet flere romaner og en
ungdomsbog. Hendes nyeste roman er Til alle slags fester, der
udkommer i oktober 2015. Hendes romaner er tidligere udgivet i

Holland, Tyskland og Norge.
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