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Flokdyr Dorte Holm Hent PDF Romanen Flokdyr er første del af fortællingen om storbyboerne i

kontorfællesskabet i Indre København. De dyrker det uforpligtende selskab for det er udfordrende at ville
hinanden når tiden råber på fællesskab, men hylder individet. Flokdyr handler om livet i alt dets skønne
umulighed – og det svære i at give slip på sig selv og holde fast i hinanden. ”Selskab skal der til. Men kan
man skabe et kontorfællesskab uden at involvere sig i sine kontorfæller? Det forestiller Jonathan sig. Kan

man hjælpe andre med kærligheden uden selv at havestyr på den? Klart, mener Simone. Hvor længe kan man
holde til at feste forelsket på afstand? Jens ved det ikke, men har intet valg. Og kan man holde liv i sit

ægteskab hvis man keder sig? Det tester Victoria. Ella er egentligt tilfreds, men mødet med
kontorfællesskabet rusker op i forestillingen om det liv hun lever.” Dorte Holm (f. 1968) forfatter, oversætter

og underviser. Har tidligere udgivet romanerne   I spænd og I tvivl om at være ung kvinde på randen af et nyt

årtusind. Læs mere på @dorteholms eller @dorteholmforfatter
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