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Wenni i spejlet Bent Haller Hent PDF Wenni bruger meget tid foran det spejl, som har været i familiens eje,
siden hendes sindssyge oldemors død. En fortrængt familiehistorie flettes her sammen med en moderne,

eksistentiel fortælling om identitetssøgen. Hvem er Wenni? Og hvem er den gådefulde Fennimore? Hvad er
virkelighed, og hvad er fantasi?

  

"Oppe i spejlets højre hjørne, hvor der manglede et stykke glas, var der noget rødt. Først troede hun, det var
en edderkop. Da hun så efter, lignede det en dråbe.

Det er spejlet, der bløder, tænkte hun." 

Pressen skrev:

»Især forældrenes berøringsangst over for deres egen barn er godt fanget ind. Stakåndet hænger læseren ved
med det yderste af neglene til et simpelt og overskueligt plot, der dog samtidig er nærved ufatteligt … Bent

Haller går planken ud, så man bliver nødt til at læse om Wenni igen.«

***** – Steffen Larsen, Politiken

»Bent Haller fortæller fascinerende og foruroligende om en ung piges forsøg på at finde sig selv i sit eget
spejlbillede … »Wenni i spejlet« er samtidig en moderne Snehvide-gyser, hvor Haller fornemt formår at fange

farligheden i hverdagsalmindeligheden gennem skæve synsvinkler og poetiske metaforer.«

**** – Merete Reinholdt, Berlingske

»Hallers bøger kræver opmærksom læsning, og Wenni i spejlet er ingen undtagelse … Dykker man ned i
Hallers symbolbrug, bliver læseoplevelsen rigere, så man til fulde oplever en gribende roman om

virkelighedsforståelse og seksualitet.«

– Damina Arguimbau, Weekendavisen

»Moderne Snehvide-gyser, hvor Haller fornemt formår at fange farligheden i hverdagsalmindeligheden
gennem skæve synsvinkler og poetiske metaforer.«

– Merete Reinholdt, Fyens Stiftstidende

»Og som altid er man i Bent Hallers univers særdeles vel underholdt, romanerne er meget, meget velskrevne
… Denne mærkeligt lette og samtidig svære bog anbefales til gode læsere som individuel læsning, men det er

en bog, som flest vil få mest ud af, hvis den bruges i undervisningsmæssig sammenhæng. Og som
hovedværkslæsning vil den kunne give en masse fra sig. Så den anbefales.«

– Eiler Jensen, Børn & Bøger

»Virkelig velskrevet og sprogligt gennemarbejdet bog, der tager dens læser med på en rejse. Der er masser af
stof at tage fat på, hvis man holder af bøger, der kan analyseres og fortolkes […] Bent Haller er en af de

forfattere, der ikke er til at komme udenom. Denne bog kan ikke undværes. Læseteknisk nem at gå til, men
med indholdsmæssig vægt.«

– Pia Petersen, Lektør

»Jeg kunne ikke lægge den her bog fra mig. Den sidder stadig i mig. Jeg tænker på den konstant og jeg ved
jeg kommer til at læse den igen. Den har min varmeste anbefaling.«

– 9/10 stjerner – Bookeater.dk

 



 

Wenni bruger meget tid foran det spejl, som har været i familiens eje,
siden hendes sindssyge oldemors død. En fortrængt familiehistorie
flettes her sammen med en moderne, eksistentiel fortælling om
identitetssøgen. Hvem er Wenni? Og hvem er den gådefulde

Fennimore? Hvad er virkelighed, og hvad er fantasi?

  

"Oppe i spejlets højre hjørne, hvor der manglede et stykke glas, var
der noget rødt. Først troede hun, det var en edderkop. Da hun så

efter, lignede det en dråbe.

Det er spejlet, der bløder, tænkte hun." 

Pressen skrev:

»Især forældrenes berøringsangst over for deres egen barn er godt
fanget ind. Stakåndet hænger læseren ved med det yderste af neglene

til et simpelt og overskueligt plot, der dog samtidig er nærved
ufatteligt … Bent Haller går planken ud, så man bliver nødt til at

læse om Wenni igen.«

***** – Steffen Larsen, Politiken

»Bent Haller fortæller fascinerende og foruroligende om en ung
piges forsøg på at finde sig selv i sit eget spejlbillede … »Wenni i

spejlet« er samtidig en moderne Snehvide-gyser, hvor Haller fornemt
formår at fange farligheden i hverdagsalmindeligheden gennem

skæve synsvinkler og poetiske metaforer.«

**** – Merete Reinholdt, Berlingske

»Hallers bøger kræver opmærksom læsning, og Wenni i spejlet er
ingen undtagelse … Dykker man ned i Hallers symbolbrug, bliver
læseoplevelsen rigere, så man til fulde oplever en gribende roman

om virkelighedsforståelse og seksualitet.«

– Damina Arguimbau, Weekendavisen

»Moderne Snehvide-gyser, hvor Haller fornemt formår at fange
farligheden i hverdagsalmindeligheden gennem skæve synsvinkler

og poetiske metaforer.«

– Merete Reinholdt, Fyens Stiftstidende

»Og som altid er man i Bent Hallers univers særdeles vel underholdt,
romanerne er meget, meget velskrevne … Denne mærkeligt lette og



samtidig svære bog anbefales til gode læsere som individuel læsning,
men det er en bog, som flest vil få mest ud af, hvis den bruges i

undervisningsmæssig sammenhæng. Og som hovedværkslæsning vil
den kunne give en masse fra sig. Så den anbefales.«

– Eiler Jensen, Børn & Bøger

»Virkelig velskrevet og sprogligt gennemarbejdet bog, der tager dens
læser med på en rejse. Der er masser af stof at tage fat på, hvis man
holder af bøger, der kan analyseres og fortolkes […] Bent Haller er
en af de forfattere, der ikke er til at komme udenom. Denne bog kan
ikke undværes. Læseteknisk nem at gå til, men med indholdsmæssig

vægt.«

– Pia Petersen, Lektør

»Jeg kunne ikke lægge den her bog fra mig. Den sidder stadig i mig.
Jeg tænker på den konstant og jeg ved jeg kommer til at læse den

igen. Den har min varmeste anbefaling.«

– 9/10 stjerner – Bookeater.dk
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