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Tilknytning. Forudsigelig adfærd. deleordning. Forældremyndighed. Overgangsfase. 

Monica Isakstuen tager med romanen VÆR GOD VED DYRENE fat på et aktuelt og ekstremt betændt
problemfelt i mange menneskers liv i dag: Hvad gør vi når kernefamilien falder fra hinanden, og forældre og

børn skal finde nye måder at leve på - hver for sig og sammen? 

VÆR GOD VED DYRENE er Monica Isakstuens gennembrudsroman og hendes første bog på dansk. I 2016
blev romanen tildelt Norges største litteraturpris, Brageprisen, for årets bedste roman. 

 

Forlaget skriver: Karens familie går i opløsning. Hun er ikke lykkes
med at holde sammen på familien og hun må skilles fra faderen til

hendes lille datter. Nu skal hun til at dele sin datter. Der melder sig et
kor af stemmer, en strøm af gode råd og formaninger, et helt nyt

sprog: Tilknytning. Forudsigelig adfærd. deleordning.
Forældremyndighed. Overgangsfase. 

Monica Isakstuen tager med romanen VÆR GOD VED DYRENE
fat på et aktuelt og ekstremt betændt problemfelt i mange

menneskers liv i dag: Hvad gør vi når kernefamilien falder fra
hinanden, og forældre og børn skal finde nye måder at leve på - hver

for sig og sammen? 

VÆR GOD VED DYRENE er Monica Isakstuens
gennembrudsroman og hendes første bog på dansk. I 2016 blev
romanen tildelt Norges største litteraturpris, Brageprisen, for årets

bedste roman. 
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