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Bungalow Inghill Johansen Hent PDF Forlaget skriver: Det var min bedstefar, der byggede huset. Det blev sat
op lige før Anden Verdenskrig, og selv om hustypen for længst er gået af mode, er de stadigvæk nemme at
genkende. Der er noget med vinduernes placering og måden, taget skråner på. Straks efter morens død

begynder huset, hun boede i, at forfalde. Det nægter at samarbejde med den, der flytter ind.

I Bungalow undersøger Inghill Johansen mekanismerne, som holder noget oppe eller bryder noget ned, og
som virker tværs gennem livet og ind i døden. Det handler om det der knager: på bjælkerne og tagrenderne,

på huden, håret og skelettet, og på båndene imellem mennesker.   

Inghill Johansen (f. 1958) debuterede i 1991 med romanen Hjertehvitt. Siden har hun udgivet prosabøgerne
Suge (1996), Klage (2001) og Forsvinne (2009). Hun har været  nomineret til Brageprisen, og i 2002 modtog
hun Tanums kvinnestipend. Foråret 2016 udgav Johansen Bungalow, der fik en strålende modtagelse.  Den
blev nomineret til Ungdommens kritikerpris. Hun har også modtaget Doblougprisen for sit forfatterskab.   

Bungalow er forlagets anden bog i METAMORPHORSIS-serien. 
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