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Er du der kommune? Marie Skoven Hent PDF Er du der kommune? Det er mig, din klient er en stærk
realistisk og absurd skildring af en række af velfærdsstatens tabere. Hvis det da giver mening at tale om

velfærdsstaten i dagens Danmark. Romanen udspiller sig i og omkring den fiktive Broby, i Nordsjælland. Og
på Lolland. Både Brødrene Grimm og H.C. Andersen har leveret et og andet og noget af den eventyrlige
realisme, der præger fortællingen fra et Danmark så splittet, at man skulle tro, det var løgn, men det er det
ikke, og derfor fortæller Marie Skoven historien, så det ligner et eventyr i mange kapitler. Marie Skoven

formår, enestående, at skildre under-Danmark på en måde langt fra en firkantet socialrealisme og helt tæt på
virkeligheden, og menneskers ”natur”, når en af hovedpersonerne Betina og hendes to tvillingdøtre bliver
deporteret ud af den velhavende nordsjællandske kommune, udstyret med enkeltbilletter til et ”produktions-
et-eller-andet-sted” på Lolland. Tvillingpigerne opdager i øvrigt først situationens alvor i det øjeblik, hvor

mobildækningen svigter.
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