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En positiv, energisk og opløftende bog. Det kan lyde underligt, for hvad opløftende kan der
være ved, at et ægteskab kører i trummerum så meget, at man forelsker sig i en anden jævnfør
at græsset er jo nok grønnere her . . . 
Bogens hovedpersoner er Malin og Erik, der forelsker sig i de ord, de kan få ned på papiret, og
som de skiftevis afleverer mellem boghylderne i et offentligt udlån. 
Og hvor de meddeler sig til hinanden om deres liv, tanker, sorg, glæde, sex osv. osv.
Flere gange i løbet af bogen nævnes den berømte film You´ve got mail, og så kan man sige,
det måske er lidt søgt, at forlaget på coveret beskriver, at fortælling er i stil med den film.

Men ok, sandt nok. To mennesker der forlods intet kender til hinanden, begynder pludselig at få
kontakt, at finde sig en fortrolig.
Det er underholdende, det er spændende, og hvor langt er begge parter villige til at gå for at
finde den nærhede og fysisk kontakt, forløsning og afklaring, der ligger i sådan et, lad os bare
kalde det trekantsdrama.

Bogens kapitler fokuserer skiftevis på Malin og Erik, der som bogen skrider frem, oplever langt
mere end deres besættelsesagtige kontakt. Det er fint gjort af forfatteren, at det hele ikke
kommer til at handle om forelskelse og besættelse, selv om det naturligvis er baggrundstæppet
for alt i handlingen. Der er altså også en dagligdag, der skal fungere.

Vi genkender håbet i forelskelsen gennem de praktiske gøremål:

Da vi nåede til parkeringspladsen bag butikken, fløj jeg nærmest ud af Bettans bil og over i min
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egen. Da jeg var halvvejs hjemme, kunne jeg ikke vente længere. Jeg svingede ind på en
holdeplads og ringede fra min almindelige mobil.

Den kender vi vist alle fra vore forelskelser. Intet kan gå stærkt nok, selv om vi bliver nødt til at
være lidt cool.

Og så begynder dramaet for alvor. Begge er tavse. Det kan Malin godt lide, for det er som om,
der bølger en glæde og en følelse af fællesskab frem så.

Varmen i hendes krop, spændt af forventning, forsvinder dog med skuffelsen over, at hun skal
til at lave mad til nogle af sin mands arbejdskolleger - samme aften, som hun skal mødes med
Erik og kysse ham for første gang.

Ærgerligt, ærgerligt.

Hastigheden i bogen fungerer godt med den hurtige laven mad og den hektiske gøren og laden,
som man nu oplever, når man har noget hemmeligt i tankerne, og som Malin oplever, indtil hun
går i spisekammeret for i smug at ringe til sin nye flamme. Efter at hendes egen mand er faldt i
søvn vel at mærke.

Og hvor løgnene efterhånden begynder at fosse ud af Malin, ligeglad med om de er til at
gennemskue.

Der er så mange facetter og godbidder i bogen her, der er spændende skrevet som en anden
thriller, hvilket den på en måde jo også er. En dramatisk kærlighedsthriller.

Der kunne være endt som banal kærlighedslitteratur. Men er endt i en varm og virkelighedsnær
historie om den dagligdags higen efter at komme ud af det fængsel, en forudsigelig tilværelse
uden krydderi kan blive.

Dejlig bog. 
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