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Fia, Inuk, Arnaq, Ivinnguaq og Sara. Fem unge, fem historier vævet ind i hinanden, om opbrud, identitet og

kærlighed i Nuuk.

”24-årige Niviaq Korneliussens modige romandebut om at finde sig selv seksuelt i Nuuk smadrer enhver
forestilling om den lige vej til det pæne liv. [...] ’Homo sapienne’ er bogen, man kan bede sine forældre,
venner og klassekammerater om at læse, hvis man synes, de trænger til at ankomme til the real world.”

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ Jes Stein Pedersen i Politiken

”...den strømmende, associative prosa, som viser, at Niviaq Korneliussen både har mod og talent til en
eksemplarisk ueksemplarisk sprogbehandling, der efterlader et overbevisende indtryk af en moderne ungdom,

som kunne feste igennem mange steder, næsten hvor som helst, men nu rent faktisk bor i Nuuk.”
Klaus Rothstein i Weekendavisen
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