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Fyldte hjerter Birgithe Stender-Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Piger, måske er dette ideen, nogen af jer har
ventet på .

D’herrer: Knap bukserne!..... til I kender den kvinde, I har kig på.

I denne lille gyser møder vi Gitte og Niels, der i hver sit miljø har haft livets skyggesider på tæt hold, og som
hver især har fundet deres måde at overleve på.

Kønsrolleproblematik? - måske? - Konsekvenser af undertrykkelse. Ja!
Historien tager fat om sagens kerne på sin egen barske måde.

Alt imens Gitte og Niels drikker kaffe i lange baner ved Gittes køkkenbord, sker der i ejendommen
uhyggelige og uforklarlige ting, som de har helt forskellige opfattelser af .

Hvert opslag er en tekstet sort/hvid tegning , der er et selvstændigt nedslag i historien .

To kvinder står bag udgivelsen. De mødes med hver sin udtryksform, der nogle gange forvirrer læseren, andre
gange stikker et dobbelt stærkt udtryk ud, der ikke er til at tage fejl af.

Alice Østerbøg har udgivet tegninger i Alices aroma atlas (2008)
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