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En hel dags kærlighed Sidsel Falsig Pedersen Hent PDF Om en ung kvinde, som føler sig udenfor andre
menneskers fællesskab. Hendes sind er sløvet og upåvirkeligt, men hendes krop lever: den skifter facon, får

gevækster og bemægtiger sig hende.

"Sidsel Falsig Pedersens debut er både barsk og øm … en forrygende sproglig ømhed der midt i alt vanviddet
gør en så glad, at man straks hopper videre til næste afsnit.”

Signe Lindskov Hansen, Information

”Bemærkelsesværdig debutroman om en pige der er faldet ud af fællesskabet … Bogen har en umiskendelig
personlig tone og balancerer sikkert og disciplineret på en line der er udspændt mellem drøm og surrealisme
… Variationerne over disse drømmesyner er skrevet uden manér, med en sublimeret fantasi og fintmærkende
sproglig beherskelse … Hvad der gør debut’en egentlig lovende, er skildringens autenticitet, den langsomme

forblødning i ensomhed midt i de normales samfund.”
Bettina Heltberg, Politiken

”Ved siden af at være sjove og poetiske, og selvfølgeligt mærkværdige, er historierne i En hel dags Kærlighed
også rigtig gode til at være foruroligende.”

Lars Bukdahl, Weekendavisen

”Det er barsk, følsomt og anfægtende uden at forfalde til sentimentalitet … Sidsel Falsig Pedersen har fat i
mange eksistentielle ender af den suveræne viden om at være sprog og krop i et køn, der såvel føder som

bliver født.”
Elisabeth Møller Jensen, Aktuelt
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sproglig ømhed der midt i alt vanviddet gør en så glad, at man straks

hopper videre til næste afsnit.”
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”Bemærkelsesværdig debutroman om en pige der er faldet ud af
fællesskabet … Bogen har en umiskendelig personlig tone og

balancerer sikkert og disciplineret på en line der er udspændt mellem
drøm og surrealisme … Variationerne over disse drømmesyner er
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sproglig beherskelse … Hvad der gør debut’en egentlig lovende, er
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Bettina Heltberg, Politiken

”Ved siden af at være sjove og poetiske, og selvfølgeligt
mærkværdige, er historierne i En hel dags Kærlighed også rigtig



gode til at være foruroligende.”
Lars Bukdahl, Weekendavisen

”Det er barsk, følsomt og anfægtende uden at forfalde til
sentimentalitet … Sidsel Falsig Pedersen har fat i mange

eksistentielle ender af den suveræne viden om at være sprog og krop
i et køn, der såvel føder som bliver født.”

Elisabeth Møller Jensen, Aktuelt
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