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Ny roman: Det vigtigste for dem i livet er arbejde…
Karen Lauben og Espen Kriéger har flere ting til fælles. De arbejder MAX i døgndrift og
har karrierer med stress som motor. En motor der hele tiden truer med at løbe tør.
Og så har de engang tilbragt fire sensuelle, helt forbudte timer sammen.
Ny dansk roman om grænseløshed, begær, status ‐ og sydfransk magi ‐ udkommer 20.
august
Projektlederen Karen er tæt på at være brændt ud. Efter en konflikt med sin chef flygter hun
planløst til Frankrig. Det bliver et møde med rige danskere, uhyggelige slotsgange og en
drikfældig, sanseudfordrende kunstmaler.
Imens får SoMe-eksperten Espen problemer i sit tjekkede freelanceliv hjemme i København.
Han styrter med et brag af stress og kryber i ly i familiesommerhuset i Skagen. For ingen gider
den små-arrogante familiefar, nu hvor han ikke præsterer sit MAX.
Virkeligheden for mange
Et stresset arbejdsliv er virkeligheden for alt for mange mennesker. Omkring 30.000 danskere
indlægges hvert år med stress-symptomer. Mange dør. MAX er en samtidsfortælling om vores
hastige liv og stiller spørgsmålet: Hvis du ser bort fra dit arbejde, hvem er du så? Men MAX
giver dig også en tur ud i skønhed, natur, bedrag og sydfransk luksus.
Om forfatteren
Irene Scharbau er journalist med lang erfaring inden for sundhed og finansområdet.
Hun har mødt og interviewet mange stressramte mennesker og har selv været tæt på stressdiagnosen. Flere gange har hun lagt sit liv om for at få mere ro, men er igen faldet i
arbejdsfælden. I 2017 sagde hun sit job op som kommunikationschef og arbejder nu halvtids,
hovedsageligt som redaktør.
- Jeg har altid undret mig over, at trangen til at arbejde er stærkere end lysten til at passe på
helbredet. Men vi er formet af århundreders formaninger: Vi skal yde. Jeg håber, min historie
kan få nogle til at tænke en ekstra gang over hastigheden i deres arbejdsliv. Lad os få en debat,
siger Irene Scharbau.
MAX er hendes debutroman.
MAX udkommer på Skriveforlaget den 20. august 2020. Også tilgængelig på bl.a. saxo.com,
mobifo.com og hos boghandlere. Irene Scharbau giver gerne interviews og kan kontaktes på
telefon 30686078 eller mail: irene@scharbau.com
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