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af forbundne fortællinger om menneskelige relationer, længsel og brutalitet. Kristian og Alma strejfer
omkring på den britiske hede, landskabet fra Emily Brontës roman Stormfulde højder. Men forholdet knirker,

og de væmmes ved tanken om at blive gamle sammen. Scenen skifter til Edward, som flytter ind i sit
barndomshjem, efter hans forældre har taget deres eget liv. Det bliver en grusom fortælling om døde, der
holder de levende i et jerngreb. Igen skifter scenen til en stripbar i Berlin, hvor Camilla og Charles slår ud
med armene, spenderer 9000 kr. og bliver centrum for en dekadent fortælling om seksualitetens magt.

CAMILLA AND THE HORSE beskriver, hvordan menneskers længsler og drømme fastholdes af næsten
usynlige magtforhold. ”En af Danmarks bedste prosaforfattere vrider sit talent i nye retninger.” - Tue

Andersen Nexø, Information ”Suverænt, modent/legesygt Hesselholdtsk, minutiøst forpligtet på tekstens og
fortællerens (og bifortællerens) associative, humørsyge forgodtbefindende … det er en forbandet

eventyrlysten skrift selv og især når det bare handler om en legetøjsbjørn.” - Lars Bukdahl, Weekendavisen
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