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Samtaler med venner Sally Rooney Hent PDF Frances går på universitet og er i praktik hos en litterær agent i
Dublin. Hendes bedste veninde og tidligere kæreste er den smukke og selvoptagede Bobbi. En aften til et
oplæsningsarrangement møder de fotografen Melissa og hendes mand, skuespilleren Nick. Den begavede,
men distancerede Frances fascineres mod sin vilje af det ældre par, og det som begynder som en ironisk og
uskyldig flirt med Nick, leder snart til et dybere forhold. Et kompliceret ménage-à-quatre af skiftende

loyaliteter og kærlighedsforbindelser udfolder sig mellem de fire, men efterhånden som forholdene til Nick,
til Frances besværlige og ulykkelige far og til Bobbi begynder at slå sprækker, får Frances stadig sværere ved

at bevare sin kølige distance.

Samtaler med venner er en skarp og humoristisk roman om venskab, sex, jalousi, politik, køn og kærlighed
fortalt med stor stilsikkerhed, varme og følelsesmæssig indsigt.

Pressen skriver:

»Sally Rooney skriver med en sjælden sikkerhed i en lysende klar og præcis prosa.« – The New Yorker

»Fuldkommen betagende. Bonjour tritesse for det 21. århundrede, bare overføer til Dublin.« – The Times

»Rooney har som Sylvia Plath en evne til at skildre et ungt kvindesind. Den bedste roman, jeg har læst om,
hvad det vil sige at være ung og kvinde i dag.« – Daily Mail

»En utrolig underholdende romantisk komedie … en meget morsom, meget menneskelig fortælling om at
finde sig selv, seksuelt og kunstnerisk, fuld af empati og følelsesmæssig indsigt.« – Metro

»Fanger fuldkommen unge kvinder i dag, der hellere vil skabe deres egne fortællinger end være passive
aktører i andres historier.«

– Evening Standard

»Rooney formår at beskrive hverdagen med en følelse af, at der er noget på spil.« – New York Magazine

»Jeg elsker debuter, hvor man ikke kan tro, at det er en debut. Samtaler med venner er et nuanceret og
fængslende portræt af en tindrende begavet universitetsstuderende og hendes modstræbende affære med en

ældre gift mand.« – Zadie Smith
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