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Hovedløs sommer Erling Jepsen Hent PDF 14-årige Emilie flytter med sin mor og lillebror ind i et gammelt,
afsidesliggende hus. Hendes forældre er netop blevet skilt, og det hele er lidt mærkeligt. Ikke mindst huset og

haven, som er helt umulig at tæmme. Kort tid efter dukker der en mystisk ung mand op. Først forsøger
Emilies mor at jage ham væk, men det viser sig, at han har boet i huset og bare vil hjælpe med haven. Lidt
efter lidt kommer den unge mand tættere ind på familien. Han flytter så ind og begynder at lægge an på både

mor og datter. Men da Emilies far opdager, hvad der foregår, begynder der at rulle hoveder.

Erling Jepsen (f. 1956) er en dansk forfatter og dramatiker. Erling Jepsen er født og opvokset i Sønderjylland.
Barndommen og egnens marsklandskaber er tilbagevendende temaer i Erling Jepsens romaner og radio- og
skuespil. Han debuterede i 1977 med radiospillet "Kiks med kniv og gaffel" og som romanforfatter med
bogen "Ingen grund til overdramatisering" i 1999. Erling Jepsen fik sit gennembrud med den delvist

selvbiografiske roman "Kunsten at græde i kor", som blev filmatiseret i 2007.

Erling Jepsens bøger og radio- og skuespil er ofte præget af underfundig og underspillet humor, selv når
temaerne er alvorlige. Han formår at udstille mennesket i al dets groteske, forstillede og absurde væren på en

spidsfindig og næsten tilgivende måde, der sætter sine spor hos læseren.

Ud over "Kunsten at græde i kor" er også romanen "Frygtelig lykkelig" fra 2004 blevet filmatiseret. Erling
Jepsen er blevet hædret med flere priser og legater, blandt andet Jeanne og Henrik Nathansens Mindelegat i
1999, Danske Dramatikeres Forbunds Hæderspris i 2002 og den prestigefyldte Holberg Medaljen i 2004.
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