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Célia Houdart afsøger i sit forfatterskab kunstens verden. I 
Carrara var det billedhuggerens støvede værksted, i Med 
dæmpet stemme dykkede Houdart ned i operaens storslåede 
musikalske univers, og i Villa E.1027 er ’hovedpersonen’ så 
villaen af samme navn tegnet af den irske arkitekt og designer 
Eileen Gray i slutningen af 1920’erne. Både villaen ved den 
franske Middelhavskyst og Eileen Gray findes i virkeligheden, 
men Houdarts hyldest til villaen og arkitekturens verden er fri 
fantasi. 

En sommer i Roquebrune-Cap-Martin sniger to unge 
mennesker, Louison og Tessa, sig ind i Villa E.1027, Eileen Grays 
hvide villa på kanten af Middelhavet. Ved siden af bor Gréco, 
en pensioneret indretningsarkitekt, som våger kærligt og 
opmærksomt over stedet. En dag overrasker hun de to unge 
squattere, der begge er dansere. Gréco er lige så forsigtig og 
blufærdig, som de er sensuelle, kropslige og lidenskabelige. De 
er hinandens modsætninger, og alligevel udvikler et særligt 
venskab sig mellem dem på tværs af generationer.

Houdart formår som ingen anden at tegne et helt univers ud 
fra beskrivelsen af få, præcise detaljer fulde af sanser, farver og 
dufte. I Villa E.1027 er det Côte d’Azurs duftende blomster og 
krydderurter, sangen fra cikaderne og den dirrende varme, der 
sitrer på bogens sider.

OM FORFATTEREN
Célia Houdart (f. 1970) er forfatter, scene-
og lydkunstner, født og opvokset i Paris.
Hun har studeret litteratur og filosofi på en
af Frankrigs mest prestigefyldte universitet-
er og arbejdede efterfølgende i en årrække
med scenekunst i Schweiz. Siden sin
forfatterdebut i 2007 har hun skrevet seks
romaner, som er solgt til udgivelse i flere
lande. På dansk er tidligere udkommet Med
dæmpet stemme (2016) og Carrara (2013),
der blev tildelt Françoise Sagan-prisen 2012
– en pris, der uddeleles af en jury
bestående af forfattere, kritikere og
forlagsfolk til “forårets smukkeste roman”.
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Pressen om Villa E.1027:

’Med en uendelig ynde og skarpt 
optrukne linjer antyder Célia
Houdart mere, end hun viser. Det 
er meget smukt, meget mystisk, og 
ekkoet efter denne store lille bog 
er et af dem, der lever videre på 
trods af årstidernes og 
bogsæsonernes skiften.’
LE FIGARO MAGAZINE

’Célia Houdart udfolder sin 
vegetabilske skrift, uden et eneste 
gram fedt, fuld af skrøbelighed og 
vildskab.’
TÉLÉRAMA

“Fortryllende.”
LIRE
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