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Stemte s'er Keld Conradsen Hent PDF I sin mors efterladte ting finder sønnen en dagbog, som fortæller om
morens ungdom og liv i det gamle Østpreussen og familiens flugt fra den fremrykkende Røde Hær i anden
verdenskrigs sidste måneder. Dagbogens voldsomme indhold bliver det første skridt i sønnens afdækning af
morens liv i Danmark, hvor hun forsøgte at komme overens med sin fortid. Efterhånden dukker et helt nyt

billede op af den ellers så idealistiske og bestemmende mor, som sønnen selv flygtede fra. Stemte s’er handler
om forholdet mellem mor og søn og om at være flygtning i Danmark. "Der er langt mellem danske romaner
på dette niveau. Bogen bærer det umiskendelige præg af en stor fortæller. Fredericia Dagblad/Vejle Amts

Folkeblad En bog som fortjener mange læsere Dagbladenes Bureau Stemte s’er er Keld Conradsens
foreløbige hovedværk.[...] En detaljemættet og vibrerende fremstilling [af Sønderborg før og nu]. Jyllands-

Posten ★★★★★ Bogen er gribende læsning - specielt i en tid, hvor selv danske biskopper mener, det er i

orden at behandle irakiske flygtninge som kvæg og smide dem ud af landet, selv om de har levet i lejre i
Danmark i over 10 år. Fyens Stiftstidende Årets læseroplevelse. Stemte s’er er en fantastisk bog. Den mest
velskrevne danske roman, jeg har læst i 2009! Fuldkommen suveræn i sin perlende alvor, så man på den ene

side bunder romanen i ét nydelsesfuldt drag og på den anden side vender hver side med tilbageholdt

åndedrag. Sissel-Jo Gazan, Femina★★★★★★
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