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Hej søde Ida Holst Hent PDF Historien om to, der aldrig skulle have være kærester. Seksuelt går det godt,

men Amalie er frustreret over, at Kasper ikke giver hende nok i forholdet. Omvendt føler Kasper, at Amalie er
hysterisk. SMS-romanen er baseret på en ægte korrespondance, der varede ca. et år. Læserne kan følge ca.
1200 beskeder fra hovedpersonerne, som de oprindeligt blev skrevet og sendt. Bogen fik, ved sin udgivelse,
meget medieomtale ikke mindst fordi, indholdet er baseret på private sms'er mellem forfatteren Ida Holst og
en daværende kæreste. Bogen blev anset for kontroversiel, da den sætter spørgsmålstegn ved begreber som
brevhemmelighed og privatlivets fred i den digitale sfære. Bogen fik nul stjerner i Ekstra Bladet, der skrev:
"Ny sms-roman er den mest talentløse og pinlige bog, der er udkommet i Danmark i årevis”. Alligevel røg
"Hej Søde" på bestsellerlisten både hos Arnold Busck og Bog&Idé, og i bogens andet oplag blev Ekstra

Bladets anmeldelse bragt på bagsiden.

 

Historien om to, der aldrig skulle have være kærester. Seksuelt går
det godt, men Amalie er frustreret over, at Kasper ikke giver hende
nok i forholdet. Omvendt føler Kasper, at Amalie er hysterisk. SMS-
romanen er baseret på en ægte korrespondance, der varede ca. et år.
Læserne kan følge ca. 1200 beskeder fra hovedpersonerne, som de
oprindeligt blev skrevet og sendt. Bogen fik, ved sin udgivelse,

meget medieomtale ikke mindst fordi, indholdet er baseret på private
sms'er mellem forfatteren Ida Holst og en daværende kæreste. Bogen

blev anset for kontroversiel, da den sætter spørgsmålstegn ved
begreber som brevhemmelighed og privatlivets fred i den digitale
sfære. Bogen fik nul stjerner i Ekstra Bladet, der skrev: "Ny sms-
roman er den mest talentløse og pinlige bog, der er udkommet i

Danmark i årevis”. Alligevel røg "Hej Søde" på bestsellerlisten både
hos Arnold Busck og Bog&Idé, og i bogens andet oplag blev Ekstra



Bladets anmeldelse bragt på bagsiden.
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