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Man kan glæde sig til Øjets Anatomi, skrevet af 

forfatterspire og bureauejer Tina Frank - en 

minimalistisk og sanselig fortælling om frygten for ikke 

længere at kunne se, om at tage vare på sig selv, og om 

børneparforholdets op- og nedture. 

 

En ung kvinde mister langsomt synet, og forsøger 

desperat at slippe fri fra sin egen krop, sin genetiske 

disponering og den hverdag, hun er fanget i. Hun 

opsøger affærerne og flugten, reflekterer over sit 

skrantende parforhold og sin ungdom, samtidig med hun 

forbereder sig på en livsændrende øjenoperation. Med 

sort humor og præcision går romanen ombord i det 

fejlfuldendte og undersøger synets præmis – samt sin 

egen lyst til at sprænge det hele itu.  

 

 

”Det starter med en flimren for mit venstre øje, der breder sig til en snurren i hele den ene 

side af ansigtet. Når det er muligt, tager jeg en Almotriptan med det samme og følger 

lægens råd: tænk på noget enkelt, noget roligt. Jeg tænker ikke på at miste synet, jeg tænker 

ikke på at være fanget i et sort rum for evigt, jeg tænker ikke på, at det må føles som at 

være levende begravet, at blive holdt fast, at blive presset sammen af mørket.” 

 

 

Om forfatteren: Tina Frank er født i 1981. Hun har læst 

litteraturhistorie på Århus Universitet, har en bachelor i Visuel 

Kommunikation og har gået på Testrup Højskole. Hun er 

publiceret i forskellige litterære tidsskrifter som: Hvedekorn, 

Øverste Kirurgiske, Slagtryk, Kulturo og Udkant. Er blevet 

nomineret til Årets Skovhuslyriker og har vundet 

oplæsningskonkurrencen Z-faktor. Hun bor i et stort rødt hus i 

Vejen – og bestyrer til dagligt et reklamebureau. 
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