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Seks Mette Thomsen Hent PDF Forlaget skriver: Når alle mennesker kan forbindes med hinanden via seks
led, hvorfor så ikke forbinde den gamle dronning på det tomme slot med en ung stewardesse med et kaotisk

kærlighedsliv og en kvindelig kriminalbetjent i færd med at opklare et mord?

SEKS er em stafetfortælling, hvor den ene romanperson opfinder den næste, og til sidst står det klart, hvordan
de seksled er forbundet.

Mette Thomsen (f. 1970) debuterede som forfatter i 1994 med 'Af en superhelts bekendelser' og fulgte året
efter op med den senmodernistiske roman 'Plastic'. Senest har hun skrevet 'Seks' der udkom i 2009.

"Det er tretten år siden, Mette Thomsen sidst udgav en roman for voksne, og jeg har mange gange tænkt på,
hvornår hun mon skrev noget igen. Men her er hun altså tilbage med en veloplagt og velskrevet stafetroman...

Velkommen tilbage Mette Thomsen! Vi har savnet dig!" - Litteratursiden
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