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Heste på marken – Roman i ti dele Johnny Harboe Hent PDF Heste på marken er en roman i ti dele. Hver del
tager afsæt i det moderne menneskes forhold til kroppen og er båret af hovedpersoner, der alle er faret vild i
dette forhold. Fortællingerne kan læses som en kritik af en samtid, hvor forskruede krops- og alders-idealer
efterlader mange forvirrede over, hvordan de skal agere i verden. Undervejs i romanen møder man blandt

andre den racistiske verdensholdsgymnast, der ender som ”Hvid klovn”, anorektikeren, der får ”Striptease” til
at handle om andet end at smide tøjet, den utilfredsstillede husmor, der demonterer en voldtægtsforbryder på
”Den mørke del af stien”, og endelig den 99-årige, der forsøger at forklare sig selv, hvorfor alle opfører sig
som ”Heste på marken”. Om forfatteren: Johnny Harboe (f. 1977) er opvokset i Sønderjylland. Uddannet

mag.art. i litteraturvidenskab fra Syddansk Universitet. Debuterede i 2006 med romanen Tolv rum. Har siden
udgivet romanerne Tabspartiet (2010), Forestillinger om flugt og hjemkomst (2011), Nuller i mellemlandet

(2012) og e-bogen Heste på marken (2013).
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