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"Selskabet gør op" er tredje bog i Christina Hesselholdts anmelderroste fortællekreds om Camilla og hendes
selskab: familie, venner og bekendte. Fortællingerne står denne gang i i opbruddets, afskedens og dødens tegn.
Alma og Christian skal skilles. Charles flytter fra Camilla. Samtidigt træder Camillas mor, der før kun har
spillet en birolle, tydeligt frem i Camillas erindring. Pressen om "Camilla and the Horse": En af Danmarks
bedste prosaforfattere vrider sit talent i nye retninger. - Information Pressen om "Camilla og resten af
selskabet": "Christina Hesselholdt er en af de danske forfattere, som for øjeblikket skriver allerbedst. Hendes
prosa er levende, lysende, favnende og fascinerende ... mon ikke, at også Christina Hesselholdt bliver læst om
mange år og værdsat som en af de bedste forfattere i nyere dansk litteratur?" - Kristeligt Dagblad Pressen
skriver: »Sikke et udsøgt, tredobbelt trippende og tippende teselskab.« – Lars Bukdahl, Weekendavisen »Man
skal læse " Selskabet gør op", fordi Christina Hesselholdt forener det at fortælle om det levende liv med en
stilistisk ekvilibrisme, som gør det til en ren nydelse.« – Mai Misfeldt, Kristeligt Dagblad »Christina
Hesselholdt overgår sig selv i vittig og dybsindig verbal akrobatik. Dansk prosa fås ikke bedre. … associative,
vittige, melankolske og sprogligt ekvilibristiske monologer …« ****** – Lillian Munk Rösing, Information
»den sprødest kæntrende prosa, man kan forestille sig på dansk. … Hvor ville det være lykkeligt, hvis det var
et billede på dansk litteraturs fremtid.« – Tue Andersen Nexø, Information »Ikke mange formår at skrive så
muntert som Christina Hesselholdt om tilværelsens defi-nitive besværligheder.« ***** – Erik Svendsen,

Jyllands-Posten »Absurdismen sætter livets uløselige paradokser på spidsen, den af-og bekræfter livet i samme
bevægelse og vækker en latter, som har gråden og smerten som fundament. Det er denne balance Hesselholdt
mestrer så fint i historierne om Camilla og hendes selskab.« ***** – Per Krogh Hansen, Berlingske »stærk og
psykologisk indsigtsfuld« ***** – Svend Skriver, Ekstra Bladet »Christina Hesselholdt skriver så smukt, som
englene synger.« **** – Sarah Louise Pedersen, Fyns Stiftstidende »Christina Hesselholdt har med »Selskabet
gør op« skrevet en roman, der ikke kan skrives bedre … Det er poetisk, harsk, morbidt morsomt og tragisk,
men det er frem for alt så mageløst billedskabende, at man som læser ofte føler sig inddraget og til stede i de
skildrede øjeblikke« – Preben Rasmussen, Dagbladenes Bureau »Med sine associative, vittige, melankolske
og sprogligt ekvilibristiske monologer leverer Hesselholdt de vildeste og mest præcise hofteskud direkte fra
sætningerne. « – Lilian Munk Rösing, Politiken
Lynhurtig levering og lave priser. Eller næsten sande, thi hvor der er søfolk og skibe, findes også
klabautermanden og ”Den flyvende hollænder”. HUSK endelig underskriftindsamlingen 'DIN
PATIENTIKKERHED - DIN UNDERSKRIFT', som omhandler funktionelle lidelser. Få hjælp og vejledning
fra vores kundeservice. Hjemmesiden er officielt talerør for Selskabet For Dansk Fotografi (SDF) der er den
største interesseorganisation indenfor fotografi i Danmark. om året som er grænsen for topskat. Stort udvalg
af Ure og Armbåndsure. Få hjælp og vejledning fra vores kundeservice. 90 dages bytteret på alle ure.
Hjemmesiden er officielt talerør for Selskabet For Dansk Fotografi (SDF) der er den største
interesseorganisation indenfor fotografi i Danmark.
Der er skatten op til 56,1%, hvis man tjener over 423. 2801 2018. Rådet agerer kun, hvis der er en retssag.
Hjemmesiden er officielt talerør for Selskabet For Dansk Fotografi (SDF) der er den største
interesseorganisation indenfor fotografi i Danmark. - Færgerederi skabte rekordresultat efter
kapacitetsudvidelse - Dansk Erhverv bakker op om vækstteam for logistik og handel - Nyt vækstteam skal
sætte fokus på vækst i handels- og logistikerhvervene Morgen-briefing: Phishing-angreb mod Tryg lige op til
regnskab / TDC forbliver børsnoteret / Dansk rengøringsplatform er - måske - over 100 millioner kroner værd
/ Yousee får tæsk af bredbåndskunderne - Waoo får topplacering / Dansk it-firma leverer løsning til Virgin
Australias loyalitetsprogram. Der er skatten op til 56,1%, hvis man tjener over 423. Spil hvor hele
vennekredsen kan være med over et glas rødvin. OK regnskab her til morgen fra Novo. Prispres i USA vil
blive forstærket i 2018, men nogen guidance giver selskabet ikke.

