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Jeg elskede ikke en af mit eget køn, jeg elskede en af min egen 
slags. Jeg ville være en af den slags, en pige som hende. Jeg så 
for mig nu, hvordan jeg rejste til Amerika – Sydamerika, ikke 
hendes Amerika. I mine planer var min rygsæk violblå. En dag 
ville jeg få et barn, jeg ville sætte det i denne rygsæk, og vi ville 
drage af sted, klatre, gå hen over den udstrakte jords rygrad. 
Hun kunne godt lide min historie. Hun sagde ”Ja, ja, det skal du 
gøre!”

En sommer på Korsika. Hun forelsker sig med en 16-årigs 
lidenskabelige intensitet i en smuk, stærk og fri kvinde. 
Forelsker sig i alt det, hun gerne selv ville være. Igennem mere 
end 30 år taber de hinanden af syne, genoptager kontakten, 
forlader hinanden igen …

EN PIGE SOM HENDE er historien om en første kærlighed. 
Tekstens vildskab er af de franske medier blevet sammenlignet 
med Françoise Sagans nyklassiker Bonjour Tristesse. Men stilen  
er umiskendeligt bocquisk: sanselig og poetisk med et 
impressionistisk strøg.

OM FORFATTEREN
Sylvie Bocqui (f. 1962) er fransk 
forfatter, bosat i Strasbourg. Hun 
romandebuterede i 2013 med En 
sæson, som bl.a. var nomineret til 
den prestigefyldte Goncourt-
debutantpris. Derudover er hun 
forfatter til Uendelig muslinger (da. 
2016), som genremæssigt placerer 
sig mellem prosa og poesi. Begge er 
udkommet på dansk her på 
forlaget. 
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Pressen om En sæson:

’En lille, kondenseret og kimende 
klar bog.’
BERLINGSKE *****

’Magnifik miniatureroman.’
WEEKENDAVISEN

Pressen om Uendelig muslinger:

’Et tyst drama udspillet i en lille 
piges sarte sanseapparat.’
POLITIKEN ****

’Med foreløbig to romaner er 
Sylvie Bocquis forfatterskab 
begrænset, men hendes diskrete 
og lyrisk stemte stil er 
umiskendeligt stor.’
JYLLANDS-POSTEN ****
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