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Pressemeddelelse 
 

Tredje del i romanserie om det moderne parforhold  
 
Når Lars Bjerregaard Jessen den 2. april udgiver romanen  
NØGENT HJERTE, er det tredje akt i serien om Emil og hans 
genvordigheder med at finde sig til rette midt i livet med parforhold, 
job og børn. En sommeraften beslutter Emil, hans kæreste, Maja, og 
deres vennepar, Mads og Helle, at de trænger til mere spænding i 
deres liv. Derfor aftaler de, at de det følgende år vil bestige Afrikas 
højeste bjerg, Kilimanjaro. Men vejen mod realiseringen af deres drøm 
er belagt med forhindringer, og tidligere fatale hændelser er med som 
bagage i rygsækken og må håndteres sammen med de nutidige.  
 
Læsere af Lars Bjerregaard Jessens to første romaner om Emil, NØGEN 
HUKOMMELSE og NØGEN HJEMKOMST vil vide, at hovedpersonen har 
haft sit at kæmpe med i forhold til ægteskab og midtvejskriser. At der stadig er udfordringer for Emil, 
handler den nye roman – som i øvrigt sagtens kan læses uafhængigt af de to første – om. En planlagt 
bjergbestigerrejse til Afrika sætter ny ild til fortidige problemer, der skal tackles sammen med 
nutidens, men NØGENT HJERTE er ikke blot en krisehistorie. Den er også en hyldest til livet, hvor 
grænsen mellem liv og død kan være tyndere end papir. Det er en roman om mental bagage; om 
fysiske og psykiske styrkeprøver; om angsten for at miste og om kærlighed, venskab og skæbne.  
 

--- 
 
Lars Bjerregaard Jessen (1966) er bosat i Tilst ved Aarhus. Han er uddannet cand.negot. og MBA  
og er tidligere kommunikationschef i en større privat virksomhed og underviser nu på videregående 
uddannelser. I serien om Emil findes også NØGEN HUKOMMELSE og NØGEN HJEMKOMST. 
 
Lars Bjerregaard Jessen giver gerne interview, kontakt telefon 25 15 53 78 eller via e-mail larsbj@hotmail.com. 
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