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Én af årets norske debutanter
udkommer nu på dansk

Hver morgen kryber jeg op fra havet 
af Frøydis Sollid Simonsen
Udkommer 27. maj.

Frøydis Sollid Simonsen (f. 1986) er født og opvokset i Norge med en norsk mor og en dansk far. 
Hun har været bosat i Danmark de seneste 4½ år, hvor hun blandt andet har gået på 
tegneserieskole i Malmø. Da hendes debutbog Hver morgen kryber jeg op fra havet i 2013 udkom 
på Gyldendal i Norge, var det til flotte anmeldelser og et stort salg. 

Igennem små, skæve, letlæste og ofte humoristiske kortprosatekster skitserer hun en kvindes 
kærlighedsliv igennem nørdede, naturvidenskabelige detaljer og skæve facts, man aldrig har hørt 
om før. 

Den norske udgave af bogen har efterfølgende opnået udbredelse i visse litterære kredse i 
København, blandt andet fordi forfatteren har læst op rundt omkring i byen - men nu får resten af 
Danmark mulighed for at finde ud af, hvorfor den har opnået så stor status hos mange. 

Frøydis Sollid Simonsen har selv lavet de smukke illustrationer på omslaget af bogen og har for 
nylig modtaget støtte fra det norske Kulturrådet til arbejdet med en graphic novel for børn og 
unge. Dertil er hun uddannet på børneforfatterskolen i Norge.   

Forfatteren er bosat i Danmark indtil juli, hvor hun flytter tilbage til Norge. Der bliver desuden 
holdt reception for udgivelsen i Møllegades Boghandel på Nørrebro, d. 27. maj kl. 17-19, hvor 
pressen også er velkommen. Læs mere om begivenheden på Vild Maskines Facebook-side. 
Interviews kan aftales ved at kontakte forlaget på mads@vildmaskine.dk, og pressefoto og 
bogomslag kan downloades  på http://www.vildmaskine.dk/pressefotos-og-forsider/

Frøydis tegner og fortæller i øvrigt åbent og levende om sit liv på: 

http://nestensomentegneserie.blogspot.dk/ 

Hver morgen kryber jeg op fra havet, Frøydis Sollid Simonsen, oversat af Arko Højholt. 
Oversættelsen er støttet af Nordisk Ministerråd. 86 sider, 169,95 kr. ISBN: 978-87-992026-6-9. 
Udkommer 27. maj 2015 på Vild Maskine. Bogen kan købes hos alle boghandlere og ekspederes
af Dafolo. 
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