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Himlen over København Dorthe Studsgarth Hent PDF ”Shortcuts” møder ”Love Actually” i medrivende
storbyroman Det er en fredag i december, og det trækker op til snestorm. I et tv-studie går studieværten

Christina og glæder sig over sin kommende forfremmelse. Hun mangler bare at sende sin ansøgning, så er den
i hus. Guitarbyggeren Tim skal til julefrokost og derefter hjem og fri til sin kæreste. Men inden da skal han
lige have den første gang kemo og i øvrigt skaffe et julemandskostume. Christinas papdatter Lulu på 17 er
gamer og en stjerne i den virtuelle verden, men i den virkelige verden prøver hun at tage sig af sine to

tvillingebrødre og samtidig ignorere de mavesmerter, der har generet hende hele dagen. Hendes far Mark er
optaget af åbningen af sin nye restaurant i en tidligere kirke i København – et projekt han kører sammen med
Noorah, der har skudt alle sine sparepenge i projektet. Og pensionisten Erwin vil gerne lave julemad til de
hjemløse - problemet er bare, at han aldrig selv har lavet mad før. Alle seks er forbundne, og som dagen

skrider frem, bliver det mere og mere tydeligt, at de er nødt til at åbne øjnene for verden og hinanden, hvis de
skal komme igennem fredagens udfordringer. Tidligere tv-vært, journalist og forfatter Dorthe Studsgarth har

skrevet en bevægende og humoristisk juleroman.

 

”Shortcuts” møder ”Love Actually” i medrivende storbyroman Det
er en fredag i december, og det trækker op til snestorm. I et tv-studie

går studieværten Christina og glæder sig over sin kommende
forfremmelse. Hun mangler bare at sende sin ansøgning, så er den i
hus. Guitarbyggeren Tim skal til julefrokost og derefter hjem og fri
til sin kæreste. Men inden da skal han lige have den første gang

kemo og i øvrigt skaffe et julemandskostume. Christinas papdatter
Lulu på 17 er gamer og en stjerne i den virtuelle verden, men i den
virkelige verden prøver hun at tage sig af sine to tvillingebrødre og
samtidig ignorere de mavesmerter, der har generet hende hele dagen.
Hendes far Mark er optaget af åbningen af sin nye restaurant i en



tidligere kirke i København – et projekt han kører sammen med
Noorah, der har skudt alle sine sparepenge i projektet. Og
pensionisten Erwin vil gerne lave julemad til de hjemløse -

problemet er bare, at han aldrig selv har lavet mad før. Alle seks er
forbundne, og som dagen skrider frem, bliver det mere og mere

tydeligt, at de er nødt til at åbne øjnene for verden og hinanden, hvis
de skal komme igennem fredagens udfordringer. Tidligere tv-vært,
journalist og forfatter Dorthe Studsgarth har skrevet en bevægende

og humoristisk juleroman.
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