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Syv sind Lotte Kaa Andersen Hent PDF Syv sind handler om tvivl, opgør og forbudte tanker. Om syv

menneskers stræben efter at lykkes på deres egne og på andres præmisser. Cille lever en priviligeret tilværelse
med mand og børn, men efter et skænderi med Ask gør hun noget radikalt, for visse ord kan ikke tages

tilbage. Kåre nyder livet på sin bakketop i Klampenborg, men en nabostrid forpester den gode stemning, og
hvordan får han en mand ud af sønnen Lukas? Line og Peter er flyttet til Dubai, men kroppen, tankerne, hele
eksistensen smelter i ørkenvarmen, noget er ikke helt, som det skal være. Syv sind er tredje og sidste bind i
Lotte Kaa Andersens trilogi, der begyndte med Hambros Allé 7-9-13 og fortsatte med 100 dage. Tilsammen
udgør de et satirisk og stærkt underholdende portræt af livet på solsiden i årene omkring finanskrisen og frem
til i dag. Pressen skriver: »Lotte Kaa Andersens letflydende pen klæder hende, når hun som her er sjov, spids
og satirisk, og den får kant af den alvor, der også er på spil på siderne.« – ***** Berlingske »Underholdende
satire over nutidens overfladeliv og statusjagt. Lotte Kaa Andersen skriver en underholdende, journalistisk
prosa.« – Information »Med sin slagfærdige prosa udstiller hun vores drømme om det perfekte liv. Lotte Kaa
Andersen har et udpræget talent for træfsikre formuleringer. Hun både spidder sine personer og forstår dem.«
– **** Politiken »Veloplagt uden at være overgearet, udleverende uden at blive dømmende, satirisk uden at
mangle empati. Sådan er Lotte Kaa Andersens trilogi om den grønne grens skrøbelige bæreevne under og

efter 00ernes finanskrise.« – Weekendavisen » Bidende satire, når det er bedst, og en blændende afslutning på
trilogien, der startede med ”Hambros Allé 7-9-13” og ”100 dage”. « –****** Familie Journalen (03.12.2018)
»Der er masser af klichéer i Kaas bog, masser af sandheder og virkelig meget underholdning. Læs den for at
forstå, at ulidelig lethed findes, mænd kan være for groomede, og kvinder kan være for forkælede, og penge
bliver man ikke mere eller mindre lykkelig af.« – ***** Femina (29.11.2018) »Lotte Kaa Andersen forstår at

skrue en opbyggelig roman sammen, så læseren ender trygt og godt, når de sidste sider vendes.« –****
Kristeligt Dagblad (08.12.2018) »Lotte Kaa Andersen vil både kritisere og underholde og kører kækt og

ironisk derudad i en jargon, som er en mellemting mellem damebladets smarte og klummens friske tone. På
den måde lykkes det hende både at cementere de værste klicheer om den glatte overklasse og hænge de

markante samfundstendenser ud undervejs, såsom de ulidelige selfies af den lykkelige, pletfri familie på ferie
f. eks.« – Jyllandsposten
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