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Hus forbi Lone Diana Jørgensen Hent PDF Forlaget skriver: "- Trussefjerner?
Gregers slog smut med Paul Newman-øjnene og grinte smørret, mens han pegede på ingredienserne, som stod
linet op på spisebordet: sødmælk, Kahlua, vodka, isklumper. I det hele taget var der ingredienser af enhver
art, hvad spiritus angår, var der gilde, eller var der ikke gilde! Vi havde danset, Gregers og jeg, ikke længe,

for megen rytme i kroppen havde han ikke …"

En hjemmegående husmor i 1970‘ernes Nordsjælland fortæller om hverdag og fest i de nybyggede
parcelhuskvarterer, hvor naboerne lærer hinanden at kende på flere forskellige måder – ikke mindst til fest

lørdag aften med rigeligt med alkohol og uforpligtende sex ...

Den danske forfatter Lone Diana Jørgensen (f. 1947) har blandt andet skrevet en lang række ungdomsbøger.
Hun er cand.mag. i dansk og teatervidenskab og var i en længere årrække klummeskribent i Berlingske

Tidende. Lone Diana Jørgensen debuterede i 1985 med erindringsromanen "Ikke to i én stol! – En personlig
beretning om min ufuldstændige barndom".
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