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En fest for Beate Lis Vbeke Kristensen Hent PDF EN FEST FOR BEATE er historien om den effektive
socialchef Lis og Lis’ søster Ella, om den autoritetstro Johanne og den diplomatiske Beate og om Eva, den
evige normbryder. Venindegruppen har hængt sammen siden barndommen og gør det stadig, nu hvor de

fylder halvtreds. Faste roller og en urokkelig magtstruktur har filtret dem sammen i et fællesskab, der ligner
tryghed, men under overfladen lurer forandringen.

Romanen følger veninderne gennem nogle måneder, der vender op og ned på deres liv og relationer, og hvor
en grædende Falckmand, en mishandlet hustru, Evas datter Lilith og hendes måske-kæreste Claus, der skriver

mærkelig musik og er god til at lave kaffe, spiller vigtige roller.

EN FEST FOR BEATE er en roman om venskab og sorg, om oprør og kærlighed, fortalt med et skarpt blik for
humoren i de mest tragiske situationer.
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