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Baby Jane er en rørende og tragisk historie om et forhold mellem to kvinder. Det er en blændende godt fortalt
roman om kærlighed og angst af forfatteren til bestselleren Renselse, som vandt Nordisk Råds Litteraturpris.
Hvad blev der egentlig af Piki? Hvad blev der af den skønneste og mest omsværmede pige i hele Helsinkis
homomiljø? Hvordan gik det til, at Piki, som altid virkede så cool og ovenpå, blev fange i sit eget hjem, på
grænsen til at sulte ihjel? Uforstående ser Pikis kæreste til, mens Piki støt og roligt mister grebet og afskærer
sig fra sin omverden. De to kvinder isolerer sig i deres lejlighed og i forsøget på at tjene til livets ophold uden
at skulle forlade hjemmet iværksætter de en kombination af sexlinje og postordrefirma. Men isolationen tærer
på forholdet, og da det bliver klart, at Piki har en særlig forbindelse til en kvinde fra sin fortid, er håbet ude.
Pressen skriver: »Fremragende roman … Man må, eller rettere bør, derimod unde sig selv at læse denne lille
stærke, skræmmende og sigende bog.« – Merete Reinholdt, Berlingske Tidende »Sofi Oksanens nye roman på
dansk er morsom, lyrisk smuk og frygtelig i sin beskrivelse af et elskende pigepar, der lever ' down and out' i
Helsinki.« – Marie Louise Kjølbye, Information »Oksanen, f. 1977, fortjener sit ry som én af den yngre
nordiske litteraturs helt store stemmer. … endnu bedre end Renselse.« – Marie Louise Kjølbye, Information
»Baby Jane er så afgjort en erotisk thriller med både kvindevold og våde lagner. Men den er også endnu et
vidnesbyrd om SofiOksanens originale måde at skrive sin tid og sit køn ind i en større, kritisk kontekst på.

Uden berøringsangst for kulørte genrer og med en eminent indsigt i menneskets mest gustne overlæg.«
*****– Lise Garsdal, Politiken »Et kærlighedsforhold drukner i angst, selvdestruktivitet og afhængighed i
SofiOksanens intense og fine fortælling.« – Sara Maria Kohnagel, Jyllands Posten »Hjerteskærende …
humoristisk fortælling, der rammende beskriver et kærlighedsforholds udvikling og samtidig har nogle skarpe
iagttagelser omkring køn og kønsroller.« – Sara Maria Kohnagel, Jyllands Posten »Sofi Oksanen har med
Baby Jane skrevet et dybt fascinerende trekantsdrama … denne roman er mesterlig.« – Bogmarkedet »Denne
anden, yderst læseværdige roman, Baby Jane, som nu foreligger i en god dansk oversættelse, omhandler to
psykisk syge kvinder. … både overbevisende, påtrængende og eftertrykkelig.« – Anders Juhl Rasmussen,
Kristelig Dagblad »Baby Jane er en formidabel roman.
Sofi Oksanen fortæller sin historie så fantastisk flot, at man vender blad efter blad til bogen er læst. Undervejs
kommer man til at smile og grine, man bliver spændt, man bliver grebet og ind i mellem er det svært at holde
tårerne væk. Sofi Oksanens historie er gribende, og måden, hun fortæller på, rummer en lyrisk åre, der virker
ekstra stærk, fordi historien faktisk er ret rå og usentimental.« – Arne Mariager, Fredericia Dagblad
»Oksanens nøgterne og alligevel følelsesfremkaldende sprog fungerer perfekt i beskrivelse af
dysfunktionalitetens normalitet.« – Kulturkapellet
138,000 copies sold. Synopsis. Baby 2000 and are located in Portsmouth, Hampshire UK. (1962): Read
1012 Movies & TV Reviews - Amazon. may refer to: What Ever Happened to Baby Jane. Directed by Robert
Aldrich. We also stock a full range of Premature baby clothes, with sizes from 1-2lbs upwards, available to
buy all year round. Jane et Blanche Hudson sont deux sœurs. Jane Hudson est une véritable enfant vedette
dans les années 1920, grâce à une chanson reprise par toute l’Amérique. Complete 2018 information on the
meaning of Jane, its origin, history, pronunciation, popularity, variants and more as a baby girl name. With
Calista Flockhart, Christopher Peditto, Elina Löwensohn, Joseph Ragno. Synopsis. è un thriller psicologico
del 1962 diretto da Robert Aldrich e basato sul romanzo What Ever Happened to Baby Jane. instagram Che
fine ha fatto Baby Jane. è un thriller psicologico del 1962 diretto da Robert Aldrich e basato sul romanzo
What Ever Happened to Baby Jane. , a 1960 suspense novel by Henry Farrell; What Ever Happened to Baby
Jane. A former child star torments her paraplegic sister in … Baby Jane. We also stock a full range of
Premature baby clothes, with sizes from 1-2lbs upwards, available to buy all year round. Jane et Blanche
Hudson sont deux sœurs. Meaning Hebrew Meaning: The name Jane is a Hebrew baby name. com Amazon.
com Amazon.

