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Lige nu er jeg her Isabella Ståhl Hent PDF Forlaget skriver: Elise læser på universitet og dater på Tinder. Hun
har hele tiden GPS-visningen slået til og udveksler gode råd om antidepressiva med sine venner, mens hun
tumler rundt mellem forskellige mænd og flygtige forhold. Hun kan egentlig bedst lide midaldrende mænd,
de minder hende om heste - så rolige, urokkelige og nøjsomme. De lider ikke af angst og nerver, de spiser

bare og sover og fortæller anekdoter. Hun drømmer om selv at blive som en hest.

Da hun møder Victor, og de flytter sammen, føler hun sig lykkelig på den naturlige måde. Og alligevel er det,
som om hun ikke hører hjemme i deres designerlejlighed og omgangskredsen af kreative, redebyggende

venner. Lykkefølelsen går over i en tilstand af tomhed og rastløs angst.

Lige nu er jeg her handler om, hvordan man skal kunne sige ”jeg elsker dig” i en tid, hvor alle ord og følelser
lynhurtigt mister deres magi og mening, men hvor længslen efter nærhed ikke er til at komme uden om. En
tid, hvor det er vigtigere, hvem andre tror, man er, end hvad virkeligheden viser. Lige nu er jeg her er en
storbyskildring, der indfanger det moderne livs hektiske, rastløse puls og samtidig en stærk roman, der slår

dybe, klassiske toner an i fortællingen om ensomheden og kærligheden i vores tid.

”Rystende godt samtidsbillede. Hvilket stjerneskud!” – AFTONBLADET

”En generationsroman om pulsen i en hjerteløs tid - der kommer til at ældes med stil.” – DAGENS
NYHETER

”... kaster et stroboskoplys over samtidslitteraturen, og det meste ser blodløst og anæmisk ud i
sammenligning. Hvilken debut! … En gudsbenådet fortæller. ” – ETC
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