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Fe Sophia Handler Hent PDF Det er højsommer, og Philip er lige blevet færdig på Scenekunstskolen. Men
han er kommet i tvivl: om han har valgt rigtigt, om han egentlig har talent som skuespiller, om han hellere
skulle være blevet danser. En pludselig indskydelse får ham til at oprette en profil på All Right Amor, og her
kommer han i kontakt med Ladre Salmacis, en græsk performancekunstner på turné i Berlin. De indleder en
intens og fortrolig samtale om forældre og barndom, kunst og ambitioner, og om at være et ungt menneske i
vildrede. I håb om at møde Ladre beslutter Philip sig for at tage til Berlin. Uden noget konkret at holde sig til
trawler han byens spillesteder igennem en lang, desperat, hallucinerende og angstfuld nat. Sophia Handler

følger den kritikerroste debut Feberfrihed op med en roman, der undersøger, hvordan det digitale er en del af
vores verden og samtidig fuldkommen fucker med vores virkelighedsopfattelse.

 

Det er højsommer, og Philip er lige blevet færdig på
Scenekunstskolen. Men han er kommet i tvivl: om han har valgt
rigtigt, om han egentlig har talent som skuespiller, om han hellere
skulle være blevet danser. En pludselig indskydelse får ham til at
oprette en profil på All Right Amor, og her kommer han i kontakt
med Ladre Salmacis, en græsk performancekunstner på turné i
Berlin. De indleder en intens og fortrolig samtale om forældre og
barndom, kunst og ambitioner, og om at være et ungt menneske i
vildrede. I håb om at møde Ladre beslutter Philip sig for at tage til

Berlin. Uden noget konkret at holde sig til trawler han byens
spillesteder igennem en lang, desperat, hallucinerende og angstfuld
nat. Sophia Handler følger den kritikerroste debut Feberfrihed op
med en roman, der undersøger, hvordan det digitale er en del af



vores verden og samtidig fuldkommen fucker med vores
virkelighedsopfattelse.
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