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Arnaud	  Delrue	  
SOMMER	  MED	  FAMILIEN	  
	  
Roman	  –	  Forlaget	  Etcetera	  
Udkommer	  26.	  maj	  2015	  
	  
I	  Arnaud	  Delrues	  debutroman	  SOMMER	  MED	  FAMILIEN	  
oprulles	  et	  familiedrama	  af	  dimensioner	  centreret	  omkring	  den	  
25-‐årige	  Philippe,	  hvis	  søster	  Claire	  lige	  er	  død.	  Hvem	  var	  
hun?	  Og	  hvilket	  forhold	  havde	  hun	  til	  sin	  bror?	  Hvorfor	  er	  
Philippe	  på	  vej	  i	  bil	  gennem	  Frankrig	  i	  noget,	  der	  mest	  af	  alt	  
minder	  om	  en	  håbløs	  flugt?	  Og	  hvorfor	  lyder	  hans	  fortælling	  
som	  én	  lang	  bekendelse	  Ll	  lillesøsteren	  Marie?	  
	  
Delrue	  leger	  i	  SOMMER	  MED	  FAMILIEN	  med	  thriller-‐genren,	  
men	  på	  et	  højt	  litterært	  niveau	  og	  i	  et	  sprog,	  der	  hele	  vejen	  
igennem	  er	  underspillet	  og	  skåret	  helt	  ind	  til	  benet.	  	  
	  
Romanen	  er	  oprindeligt	  skrevet	  som	  fragmenter	  på	  små	  
papirlapper,	  som	  Delrue	  efterfølgende	  har	  nummereret	  og	  
stykket	  sammen.	  De	  157	  numre	  har	  fået	  lov	  til	  at	  blive	  
stående	  som	  et	  vidne	  om	  Delrues	  arbejde	  med	  bogen.	  De	  
fremstår	  samtidig	  som	  en	  art	  fotogra5iske	  stillbilleder,	  der	  
trækker	  tydelige	  spor	  til	  Delrues	  arbejde	  som	  kunstfotograf.	  	  

OM	  FORFATTEREN	  
Arnaud	  Delrue	  (f.	  1981)	  er	  forfaRer	  og	  
fotograf,	  født	  og	  opvokset	  uden	  for	  Paris.	  
Han	  er	  uddannet	  fra	  den	  presLgefyldte	  skole	  
for	  fotografi,	  film	  og	  lyd	  École	  NaLonale	  
Supérieure	  Louis-‐Lumière.	  I	  2014	  debuterede	  
han	  som	  forfaRer	  med	  Sommer	  med	  
familien.	  
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FOTOUDSTILLING	  PÅ	  COPENHAGEN	  PHOTO	  FESTIVAL,	  4.-‐21.6.	  
I	  forbindelse	  med	  romanudgivelsen	  deltager	  Arnaud	  Delrue	  på	  
Copenhagen	  Photo	  FesLval	  med	  fotoudsLllingen	  ”Arnaud	  	  Delrue	  –
Minotaures”.	  Hermed	  præsenteres	  hans	  kunstpraksis	  for	  første	  gang	  
samlet	  i	  Danmark	  og	  giver	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  ord	  og	  billede	  er	  
uløseligt	  forbundne	  i	  Delrues	  kunstneriske	  arbejde.	  	  
	  
Program	  for	  Delrues	  besøg:	  
2.	  juni	  kl.	  16.30	  Oplæsning	  og	  bogsignering	  i	  Den	  Franske	  Bogcafé	  
4.	  juni	  kl.	  16-‐19	  UdsLllingsåbning	  (MalRorvet	  2,	  1799	  Kbh.	  V)	  
6.	  juni	  kl.	  15	  Arnaud	  Delrue	  i	  samtale	  med	  Tore	  Leifer	  (i	  udsLllingen)	  
	  
Kontakt	  forlaget	  for	  yderligere	  oplysninger.	  	  


