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venter. I barndomshjemmet sidder faren med sin unge kinesiske kone og laver ingenting. Og i
sygehuskapellet står barndomsvennen Freddy iført jakkesæt og gummihandsker og gør hans afdøde mor klar
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døde? Og hvordan hendes liv har været? Jeg kunne finde hjem i blinde er et bevægende portræt af forholdet
mellem en søn og hans mor og samtidig en burlesk komedie om liv og død, der kan minde om Anne B.
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»Jøsses. Det er gyldne tider for norsk litteratur. Det bekræfter det nye talent Joachim Førsund med sin
flyvende og sørgmuntre debut.« - Nanna Goul, Weekendavisen

»Sproget er befriende enkelt. Sammenligning med Helle Helle ligger lige for.« - George Hilton, Ekstrabladet

»... en letlæst og morsom roman, der ikke desto mindre har noget på hjerte.« - Jens Eichler Lorenzen, Fyens
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