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Stop ved blink er en novellesamling bestående af 15 noveller. Historierne er hentet fra en hverdag, som de
fleste formentlig vil genkende. Men hverdagen er hverken grå eller kedelig. Hovedpersonerne oplever
overraskende, foruroligende og bizarre ting. Ofte står de ved en skillevej, hvor de kan fortsætte, vende om
eller forsøge at blive stående. Men uanset hvad de gør, vil det få betydning for dem resten af deres liv.
Novellerne byder på masser af alvor, for der er noget på spil for de involverede. Historierne emmer af liv, død,
kærlighed, sorg og drømme. Men også af lune og humor.
Stop ved blink er 15 meget forskellige historier. Ida bliver kørt hjem fra kirken i limousine. Men hun får
alligevel ikke helt den konfirmation, hun ønskede sig. Mette bliver stalket af en gammel gymnasiekammerat
og vågner for Gud ved hvilken gang med tømmermænd. En anonym journalist gør lynkarriere, straks han har
købt en hat. Johanne må vende bilen og køre tilbage til manden med sit flyttelæs, da hun kommer i tanke om,
at hun har efterladt den muddler, hun bruger, når hun laver mojitos. Og Ian og Kristoffer når at blive ret
nervøse, da en lille arrig mand med en stor sag stikker hovedet ind i deres bil. Somme tider er vi advaret, når
noget sker. Somme tider ikke. Og ind i mellem må vi bare trodse alle advarsler og gøre, hvad vi kan gøre. Vi
er kun mennesker. Stop ved blink udkommer som paperback og E-bog den 6. juni 2016.
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