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FLIK FLAK Iben Krogsdal Hent PDF Iben Krogsdals roman fra 2003 har længe været udsolgt men bliver nu
igen tilgængelig.

Den kvindelige præst, Karen, vikles ind i mystiske hændelser, og historien udspiller sig derfra i stadig flere
lag. I en slags opgør med det forudsigelige og stabile forsvinder hun ind i og ud af forskellige identiteter og
universer – hun låner bl.a. en kendt fotomodels identitet, optræder i mytologier, i godnathistorier – og til slut

som patient i et sygeværelse.

Fra anmeldelserne:

"Ubehagelig godt gået"
- Politiken

"Flik flak er en både avanceret og heftig roman om præsten Karen, der får et sammenbrud efter et overfald..I
virkeligheden sker der ikke særlig meget i Flik Flak i hvert fald ikke hvis man ser på handling. Til gengæld

foregår der så meget på et psykisk plan, at det er overvældende spændende."
- BT

"Præsten Karens sort-blomstrende bevidsthed er en udfordring at følge. Men man må sige, at det er lykkedes
Iben Krogsdal at skrive en bog, der skaber, hvad den nævner. Fra hyggelig dameroman til halvsyret

psykodrama. Mod slutningen flik-flakker Karens bevidsthed så kraftigt, at man nærmest lægger bogen fra sig
med virrende hoved."

- Børsen

"Iben Krogsdal leverer en lavmælt, men dirrende kritik af nutidens kvinderolle."
- Weekendavisen
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