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Espegare Jan Thielke Hent PDF Kim er en meget særlig dreng. Han er en hypersensitiv registrator, men føler
sig samtidig skæv og uden for verden. Ikke mindst efter at han må flytte fra sin trygge tilværelse i

Sydsjælland til det klaustrofobiske Espergærde i Nordsjælland. Hans travle forældre skænker ham ikke meget
opmærksomhed, og via musikken og sin maniske besættelse af at tegne skaber han sit eget rum, hvor han kan
ånde. Men før eller siden er han nødt til at krybe ud af sit indelukke og forholde sig til verden – og navnlig til

kærligheden, hvordan dén så end måtte se ud.

ESPEGARE er en moderne dannelsesroman, der følger den utilpassede Kim gennem teenagealderen fra 1975
til 1982. Samtidig tegnes et præcist tidsbillede af Kystbanedanmark i kølvandet på ungdomsoprøret.

ANMELDERNE SKREV
"Gribende er det, også fordi romanen er fortalt med stor distance, der matcher hovedpersonens situation:
»Kim føler sig på afstand af enhver situation og sig selv. Hos venner, hos familie, på HF, på arbejde, i
enrum«, får man at vide. Sådan er det at være ung, uanset om man er det i halvfjerdserne eller nu."

- 4 hjerter, Politiken

"I romanen » Espegare « får læseren et deltaljeret indblik i en teenage-drengs tanker og liv. Sproget er
nærmest poetisk beskrivende"

- Helsingør Dagblad

"»Espegare« er en sympatisk roman med en psykologisk troværdig udviklingshistorie og et nuanceret
signalement af 1970ernes Danmark. Et satirisk element ligger måske på spring, men solidariteten bevares -

også der, hvor småborgerligheden er mest iøjnefaldende. Og det er klart en af romanens kvaliteter."
- Berlingske
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