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Mødre, døtre, søstre Emma Bess Hent PDF Otte noveller om de stærke bånd og skiftende følelser i familier.
Bevægelsen mellem intimitet og pludselig afstand. Om længslen efter at komme helt ind til dem, man elsker.
Mia vinterbader med sin lillesøster og rammes af minder om en udefinerbar kulde i deres barndomshjem.
Hvor kom den kulde fra, og er den flyttet ind i hende? Janes datter bevæger sig rundt i de urovækkende

skygger, hendes mors nye forelskelse kaster over verden. Og i løbet af en lang, hed sommerdag fyldes Tilde
til bristepunktet af spænding. For hvad er det for en fest, hendes storesøster Nelli gør sig klar til? Pressen

skriver: »Det her er en sikker og suveræn debut … Sitrende skønne, mystiske og helt igennem overrumplende
noveller.« - ***** Politiken »Læs den før din datter, og sørg for, at din mor også får et eksemplar.« - *****
Femina »Emma Bess skriver intimt og sørgmodigt om de nære familierelationer.« - Information »En stærk

debut.« - **** Nordjyske Stiftstidende »Denne lovende debut anbefales.« - Lektørudtalelse
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