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Bortset fra Himlen Eske Troelstrup Hent PDF En velfortalt og medrivende Københavnerroman om et tæt
venskab mellem to unge studerende, Rune og Malthe. Den usikre og søgende Rune flytter ind i det frigjorte
københavnerkollektiv, hvor der er guldspray på badeværelsesgulvet og højt til luftet. Livet i kollektivet

udspiller sig omkring den højtbegavede og karismatiske drømmer, Malthe. Med sin foragt for konventioner
og borgerlighed bliver Malthe et beundret ideal for Rune, der længe er blind for vennens mere dæmoniske

sider.

Bortset fra himlen er en roman om at finde sig selv og blive voksen. Det er en historie om identitet, illusion
og idealisering; en stærk beskrivelse af den enestående periode i livet hvor alt synes muligt. Romanens tema:

et erotisk præget venskab mellem to unge mænd, vækker mindelser om Rifbjergs Den kroniske uskyld.

Eske Troelstrup (f. 1974) har læst film og kultur på KUA og er nu chefredaktør på Københavnermagasinet
Citadel. Bortset fra himlen er hans skønlitterære debut.
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