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Romanen handler om en yngre kvinde, der for nyligt har født et dødfødt barn, som hun og kæresten kalder
’Rosinen’. Handlingen foregår i tiden efter Rosinen, men der er flashbacks til graviditeten og kort før.
Hovedpersonen, Maria, befinder sig i en dyb krise, og romanen beskriver hendes vej igennem og begyndende
’udtræden’ af krisens univers. Ligeledes involveres hendes mor og søster, og gennem deres historie drages
paralleller til Marias og tilbage igen.
Romanen er tildelt Danmarks største debutantpris, Munch-Christensens Kulturlegat. Litteraturprofessor
Anne-Marie Mai motiverede valget af Louise Øhrstrøm således: Louise Øhrstrøm fortæller en menneskelig
historie om fødsel og død, der er gribende og gådefuld. Læserne får indblik i en ung kvinde og hendes sorg, så
tårerne begynder at glimte i øjenkrogen. Myten og den folkelige fortælling viser sig at danne bund og grund i
menneskelivet, og en pilgrimsrejse får himlen selv til at åbne sig. "Efter rosinen" er en eksistentiel fortælling
fortalt med sans for hverdagens og drømmens realitet. Anne Marie Mai sluttede sin motivering med ordene:
"Et stort forfatterskab har taget sin begyndelse". “En smukt fortalt og litterært interessant romandebut om den
største sorg. JP, 5 stjerner “Debutant leverer hudløs beskrivelse af tabet. Politiken, 4 hjerter "Som helhed er
"Efter Rosinen" både klassisk og eksperimenterende, skrevet for at give form til en uformelig krise og altså en

fin roman om et ungt menneskes indre kamp mod sig selv." Kristeligt Dagblad Velskrevet debutroman om
sorgen ved at miste et barn og modet til at leve videre. Litteratursiden
Er du på udkig efter nye havemøbler, så skulle du overveje polyrattan. MINIGRAVER UDLEJES - KUN
400,- KR. Kloakmester Søren Lejre Nielsen Telefon 54 44 70 16 Mobil 21 47 19 69 70 mænd gik amok i
angreb på bus med FC København fans 5 mænd er varetægtfængslet som de eneste politiet fik fat i efter en
voldsom episode ved nationalstadion. Hans i 1870’erne. S46 Amalie Knudsen - Mor til Ane Kamille
Knudsen født 24. Kloakmester Søren Lejre Nielsen Telefon 54 44 70 16 Mobil 21 47 19 69 70 mænd gik
amok i angreb på bus med FC København fans 5 mænd er varetægtfængslet som de eneste politiet fik fat i
efter en voldsom episode ved nationalstadion. Mellem jul og nytår 2016 lavede Daily Mail overskriften
”Happy Blue Year”, efter London-holdet havde et forspring på seks point i Premier League. Henning Munk &
Plumperne. dag Aut. 1960'er rock, beatmusik, beat, the rollings, the strangers, kurt starlit, jimi hendrix, chris
farlowe, dantalion's chariot, the troggs tape, mike bloomfield. Dyreværnet skaffer hvert år nye hjem til 1. Er
dit spil gået i hårdknude fordi du mangler ord med R. (12) I København.
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