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De bedste af os Helene Uri Hent PDF ‘De bedste af os’ er en grum og satirisk campus-roman. Den handler om
faglige ambitioner og personlig ærgerrighed – om begær, arbejdsglæde og kærlighed til sit fag. Pål Bentzen er
lykkelig for sin ansættelse ved universitetet. Han begår sig i miljøet og holder sig til hos de rigtige folk. Og så

er han fascineret af den noget ældre professor Edith Rinkel. Men en dag møder han den unge nyansatte
Nanna Klev, og begivenhederne i hans liv begynder at tage fart. “Uris legende lette omgang med sproget
kombineres med generøse, næsten overdådige indblik i sprogteori. Og føler man sig dum undervejs, er det
meningen. Med grebet, som passer med romanens overordnede satiriske modus, bliver den akademiske

verdens subtile marginaliseringsstrategier tindrende klare for læseren. […] Må hendes perfide miljøskildring
leveret med kendermine og humor være en lise for alle, der ikke får tildelt forskningsmidler dette forår. Og for

alle andre: sublim underholdning.” Anette Dina Sørensen, Politiken “De bedste af os er en af den slags
sjældne bøger, man bare håber på aldrig ender, og når den gør, er det ligesom at miste en god (og i dette
tilfælde lidt grum) ven.” ****** Ane Caspersen, Fyens Stiftstidende “… Uris De bedste af os er en af de

ubetaleligt morsomme bøger, hvor det rigtigste ville være at tæppebombe den nysgerrige med citater. […] Det
hele er mere end skæg og ballade. De bedste af os er en ægte insiders spidning af en institution, som

samfundet fæster megen lid til.” - 5 stjerner. Jonas Hindsholm Bentzen, Børsen “Helene Uri komponerer sit
værk med suveræn overlegenhed, og De bedste af os er indholdsmæssigt såvel som i sproglig henseende en
sand fornøjelse at læse. Sproget er både flydende og varieret. […] Det bliver ikke bedre. Bravo, Uri.” Tina

Charlotte Møller, Sentura

 

‘De bedste af os’ er en grum og satirisk campus-roman. Den handler
om faglige ambitioner og personlig ærgerrighed – om begær,

arbejdsglæde og kærlighed til sit fag. Pål Bentzen er lykkelig for sin
ansættelse ved universitetet. Han begår sig i miljøet og holder sig til

hos de rigtige folk. Og så er han fascineret af den noget ældre
professor Edith Rinkel. Men en dag møder han den unge nyansatte
Nanna Klev, og begivenhederne i hans liv begynder at tage fart.

“Uris legende lette omgang med sproget kombineres med generøse,
næsten overdådige indblik i sprogteori. Og føler man sig dum



undervejs, er det meningen. Med grebet, som passer med romanens
overordnede satiriske modus, bliver den akademiske verdens subtile
marginaliseringsstrategier tindrende klare for læseren. […] Må
hendes perfide miljøskildring leveret med kendermine og humor

være en lise for alle, der ikke får tildelt forskningsmidler dette forår.
Og for alle andre: sublim underholdning.” Anette Dina Sørensen,

Politiken “De bedste af os er en af den slags sjældne bøger, man bare
håber på aldrig ender, og når den gør, er det ligesom at miste en god
(og i dette tilfælde lidt grum) ven.” ****** Ane Caspersen, Fyens

Stiftstidende “… Uris De bedste af os er en af de ubetaleligt
morsomme bøger, hvor det rigtigste ville være at tæppebombe den
nysgerrige med citater. […] Det hele er mere end skæg og ballade.
De bedste af os er en ægte insiders spidning af en institution, som
samfundet fæster megen lid til.” - 5 stjerner. Jonas Hindsholm
Bentzen, Børsen “Helene Uri komponerer sit værk med suveræn
overlegenhed, og De bedste af os er indholdsmæssigt såvel som i
sproglig henseende en sand fornøjelse at læse. Sproget er både

flydende og varieret. […] Det bliver ikke bedre. Bravo, Uri.” Tina
Charlotte Møller, Sentura
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