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Pressemeddelelse 
 

Fristelser og kriser i parforholdet  
 
Emil og hans kone, Louise, er et succesfuldt par, der umiddelbart har alt, 
hvad man kunne ønske sig: en lækker bolig med pool i det sydlige 
Florida, spændende jobs og to dejlige børn. Men som så mange andre 
karrieremennesker har de svært ved at blive ét sted for længe, så da nye 
muligheder viser sig, tager de springet. Efter flere år i udlandet vender 
de tilbage til Danmark. Hjemkomsten byder på både fristelser og kriser, 
og der må kæmpes for kærligheden.  
 
Nøgen hjemkomst er Lars Bjerregaard Jessens anden roman om Emil. Den 
første, Nøgen hukommelse, udkom i 2016 og handlede om Emils kamp for 
at genfinde sin hukommelse efter et kollaps under et halvmaraton. I den 
nye roman kæmper Emil også, men denne gang er det med sit ægteskab, for da han og hans kone, 
Louise, flytter hjem til Danmark efter at have boet i Florida en række år, venter der en lang række 
uforudsete fristelser og udfordringer. Således er Nøgen hjemkomst en samtidsroman om livet, der 
pludselig tager en uventet drejning, og om valg, der skal træffes.  
 

--- 
 
Lars Bjerregaard Jessen (1966) bosat i Tilst ved Aarhus er uddannet cand.negot. og MBA, og han er 
tidligere kommunikationschef i en større privat virksomhed. Han debuterede som romanforfatter med 
Nøgen hukommelse i 2016, og Nøgen hjemkomst er en uafhængig opfølger.  
 
Lars Bjerregaard Jessen giver gerne interview, kontakt telefon 25 15 53 78 eller via e-mail larsbj@hotmail.com. 
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