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Sørgmunter roman om livet i provinsen
Lille Jeppe vokser op på et husmandssted i tressernes Thy. Af nød flytter familien
til Norge, indtil sygdom tvinger dem tilbage til Nordjylland. Forskellene mellem
morens sangglade, solidariske klan og farens stridbare, tonedøve familie kulminerer, mens landsbyens udstødte blomsterbarn Jeppe forelsker sig for første gang. En
sorgmunter roman for alle, der vil vide noget om en svunden tid i provinsen og om
at overleve som outsider.

I Thy er det traditionerne, der hersker, men nye tider er på vej for
både Jeppe og hans familie. De har brug for en frisk start, og da Jeppes
far, Andreas, får tilbudt arbejde, flytter de til Norge. Her skaber familien nye venskaber, og Jeppe klarer sig godt i skolen. Men Andreas’
families mentale lidelser indhenter familien, så da Andreas begynder at blive ramt af alvorlige epileptiske anfald på grund af en hjernesvulst, er familien nødsaget til at flytte tilbage til Nordjylland og
et lokalsamfund, der modarbejder 70’ernes frisind og ser ned på
alle, der skiller sig ud – en realitet, som Jeppe må lære på den hårde
måde. Farbror Øysten og moster Edel – familiens to andre outsidere – er begge flyttet fra provinsen, så Jeppe må kæmpe med at
udforske sin seksualitet på egen hånd. Forelskelsen i Laust, som
er den populære dreng i klassen, bliver forsigtigt omfavnet af
Jeppe, mens Laust undertrykker sine følelser for at bevare sin
status – en beslutning, der sårer Jeppe dybt og hjemsøger dem begge.

Troels Kjær har tidligere skrevet to romaner og en novellesamling. Anmelderne har
blandt andet skrevet om romanen Øen og stjernen:

“Tiden kræver fortællere. Troels Kjær er en af dem.”
- Aarhus Stiftstidende

”Romanens forestilling om kunstneren Karins liv er original og fængende. Her kommer
de nyttige borgere og bønder til kort med deres materialisme.”
- Jyllands-Posten
Jenka i Jammerbugten udkommer på Skriveforlaget den 18. januar 2018. Troels Kjær giver
gerne interview og kan kontaktes på telefon 23868146 eller e-mail troelskjaer@live.dk.
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