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Potensgiverne Karin Brunk Holmqvist Hent PDF Nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde, og det
gælder sandelig også frøknerne Svensson. Tilda og Elida, to søstre på henholdsvis 72 og 78, bor nemlig

fortsat i deres barndomshjem i en lille svensk by, hvor tiden nærmest står stille. Alt er, som det plejer - også
det udendørs das, som det kan være så koldt at rende ud til. Da galante og charmerende Alvar Klemens køber
nabohuset, kommer der gang i sagerne. Tilda og Elida køber nye kjoler og glemmer endda, at deres bror helst
ser, at de kommer på plejehjem, så han kan overtage barndomshjemmet som sommerhus. Alvar sætter hurtigt
og effektivt det gamle nabohus i stand, og så vil søstrene også have et rigtigt toilet inden døre. Det koster
mange penge, og gode råd er pludselig dyre. De to opfindsomme søstre får den strålende idé at skaffe

pengene ved at sælge et potensmiddel anonymt per postordre. Som sagt, så gjort - og da de har sat den første
annonce i avisen, bliver intet som før for Tilda og Elida.

Varme, humor og en fantastisk charmerende historie har gjort Potensgiverne til en kæmpesucces i Sverige,
hvor bogen hidtil er solgt i mere end 100.000 eksemplarer.

Pressen skriver:

»Jeg kluklo mig igennem Holmqvists danske debut. En stille, sød, varm og meget morsom fortælling. Det er
en af de rareste bøger, jeg længe har læst.«

– Søndag

»Det hele er fortalt i en bevidst naiv, underspillet stil. Potensgiverne er ikke ligefrem en roman der ryster én i
ens sjæls grundvold, men en roman, der sætter én i godt humør. Det er jo heller ikke noget ringe resultat.«

– Politiken

»Har man først kastet sig ud i Holmqvists Potensgiverne, vil man ønske, at weekenden strakte sig lidt længere
og gav tid til langsommere læsning.«

– TJECK

 

Nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde, og det gælder
sandelig også frøknerne Svensson. Tilda og Elida, to søstre på

henholdsvis 72 og 78, bor nemlig fortsat i deres barndomshjem i en
lille svensk by, hvor tiden nærmest står stille. Alt er, som det plejer -
også det udendørs das, som det kan være så koldt at rende ud til. Da
galante og charmerende Alvar Klemens køber nabohuset, kommer
der gang i sagerne. Tilda og Elida køber nye kjoler og glemmer

endda, at deres bror helst ser, at de kommer på plejehjem, så han kan
overtage barndomshjemmet som sommerhus. Alvar sætter hurtigt og
effektivt det gamle nabohus i stand, og så vil søstrene også have et
rigtigt toilet inden døre. Det koster mange penge, og gode råd er
pludselig dyre. De to opfindsomme søstre får den strålende idé at

skaffe pengene ved at sælge et potensmiddel anonymt per postordre.
Som sagt, så gjort - og da de har sat den første annonce i avisen,

bliver intet som før for Tilda og Elida.



Varme, humor og en fantastisk charmerende historie har gjort
Potensgiverne til en kæmpesucces i Sverige, hvor bogen hidtil er

solgt i mere end 100.000 eksemplarer.

Pressen skriver:

»Jeg kluklo mig igennem Holmqvists danske debut. En stille, sød,
varm og meget morsom fortælling. Det er en af de rareste bøger, jeg

længe har læst.«

– Søndag

»Det hele er fortalt i en bevidst naiv, underspillet stil. Potensgiverne
er ikke ligefrem en roman der ryster én i ens sjæls grundvold, men
en roman, der sætter én i godt humør. Det er jo heller ikke noget

ringe resultat.«

– Politiken

»Har man først kastet sig ud i Holmqvists Potensgiverne, vil man
ønske, at weekenden strakte sig lidt længere og gav tid til

langsommere læsning.«

– TJECK
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