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Eleanor Oliphant er en socialt kejtet kvinde, der lever et liv i ensomhed. På hverdagene passer hun sit
kontorjob, og weekenderne består af dybfrost-pizza og vodka. Men hun har det helt ’fint’, og ingen har

nogensinde fortalt hende, at livet kan være mere end det.

Alting forandrer sig dog, da Eleanor møder Raymond, den kluntede, usoignerede IT-fyr fra kontoret. Da hun
og Raymond sammen hjælper Sammy, en ældre herre, der er faldet på fortovet, spirer et venskab gradvist
frem mellem dem. Raymond lader sig ikke afskrække af Eleanors ligefremme og til tider uhøflige facon, og
det er takket være ham, at Eleanor i sidste ende tør åbne sit eget forrevne hjerte og begynde at læge fortidens

dybe sår.

Eleanor Oliphant, der snart kan ses på filmlærredet med Reese Witherspoon som producer, er en på én gang
rørende, humoristisk og skæv fortælling om den livsvigtige kontakt mellem mennesker og vejen ud af

ensomhed.

En charmerende bog ... en underfundig og tilfredsstillende bog at læse.

The New York Times

Eleanor Oliphant er sjov, rørende og uforudsigelig. Hendes rejse ud fra de mørke skygger er en behændigt
spundet og helt igennem hjertegribende fortælling.

Jojo Moyes

En rørende og morsom bog.

Minneapolis Star Tribune

Original og uventet sjov.

The Sunday Times

Modig, intelligent og sjov … den mest forfriskende og hjertevarmende debut, jeg har læst i lang tid.

Yorkshire Post

En fortælling fuld af afdæmpet varme og en dyb, uudtalt tristhed … Vidunderlig og morsom.

The Guardian

Bogen er en herlig sjov og skæv fortælling. Du både lider med Eleanor … og ler i hendes selskab.

Seattle Times

Uforglemmelig, intelligent, sjov og livsbekræftende.”

Daily Mail

Smukt skrevet og utrolig morsom; Eleanor Oliphant har det helt fint handler om betydningen af venskab og



menneskelig kontakt. Jeg forelskede mig i Eleanor, en excentrisk og rigid enspænder, hvis liv folder sig ud
efter et tilfældigt møde med en fremmed – jeg er temmelig sikker på, at I bliver forelskede ligesom mig!

Reese Witherspoon

Debutforfatteren Honeyman skildrer på fornem vis en kvinde, som lever med en intens indre smerte og ar på
ansigt og sjæl, men som alligevel er i stand til at elske og blive elsket. Eleanors historie vil røre læserne.

Publishers Weekly

Gail Honeyman er født og opvokset i Scotland og bor i dag i Glasgow. Honeymans debutroman, Eleanor
Oliphant har det helt fint, har vundet prisen Costa First Novel Award 2017 og er blevet indstillet til ’Women’s

Prize for Fiction’ og ’The Desmond Elliott Prize’.

 

Nummer 1 på New York Times’ bestsellerliste og vinder af Costa
First Novel Book Award 2017.

Eleanor Oliphant er en socialt kejtet kvinde, der lever et liv i
ensomhed. På hverdagene passer hun sit kontorjob, og weekenderne
består af dybfrost-pizza og vodka. Men hun har det helt ’fint’, og
ingen har nogensinde fortalt hende, at livet kan være mere end det.

Alting forandrer sig dog, da Eleanor møder Raymond, den kluntede,
usoignerede IT-fyr fra kontoret. Da hun og Raymond sammen

hjælper Sammy, en ældre herre, der er faldet på fortovet, spirer et
venskab gradvist frem mellem dem. Raymond lader sig ikke

afskrække af Eleanors ligefremme og til tider uhøflige facon, og det
er takket være ham, at Eleanor i sidste ende tør åbne sit eget forrevne

hjerte og begynde at læge fortidens dybe sår.

Eleanor Oliphant, der snart kan ses på filmlærredet med Reese
Witherspoon som producer, er en på én gang rørende, humoristisk og
skæv fortælling om den livsvigtige kontakt mellem mennesker og

vejen ud af ensomhed.

En charmerende bog ... en underfundig og tilfredsstillende bog at
læse.

The New York Times

Eleanor Oliphant er sjov, rørende og uforudsigelig. Hendes rejse ud
fra de mørke skygger er en behændigt spundet og helt igennem

hjertegribende fortælling.

Jojo Moyes



En rørende og morsom bog.

Minneapolis Star Tribune

Original og uventet sjov.

The Sunday Times

Modig, intelligent og sjov … den mest forfriskende og
hjertevarmende debut, jeg har læst i lang tid.

Yorkshire Post

En fortælling fuld af afdæmpet varme og en dyb, uudtalt tristhed …
Vidunderlig og morsom.

The Guardian

Bogen er en herlig sjov og skæv fortælling. Du både lider med
Eleanor … og ler i hendes selskab.

Seattle Times

Uforglemmelig, intelligent, sjov og livsbekræftende.”

Daily Mail

Smukt skrevet og utrolig morsom; Eleanor Oliphant har det helt fint
handler om betydningen af venskab og menneskelig kontakt. Jeg
forelskede mig i Eleanor, en excentrisk og rigid enspænder, hvis liv
folder sig ud efter et tilfældigt møde med en fremmed – jeg er

temmelig sikker på, at I bliver forelskede ligesom mig!

Reese Witherspoon



Debutforfatteren Honeyman skildrer på fornem vis en kvinde, som
lever med en intens indre smerte og ar på ansigt og sjæl, men som
alligevel er i stand til at elske og blive elsket. Eleanors historie vil

røre læserne.

Publishers Weekly

Gail Honeyman er født og opvokset i Scotland og bor i dag i
Glasgow. Honeymans debutroman, Eleanor Oliphant har det helt
fint, har vundet prisen Costa First Novel Award 2017 og er blevet
indstillet til ’Women’s Prize for Fiction’ og ’The Desmond Elliott

Prize’.
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