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Honningtunger Helene Uri Hent PDF Eva, Tamara, Sara og Liss mødes hjemme hos hinanden og spiser og
drikker og snakker om alt fra celluliter og citrusmarinade til sex og søvnløshed. De er i midten af trediverne,
velbjergede, velplejede og skærende ulykkelige. Et sukkersødt spind af kvindefællesskab og fransk cuisine,
smil og pæne ord. Men i de smilende munde er syleskarpe tænder, og pigeturen til København afslører

hemmeligheder, som ændrer pigeklubben for altid.

"En roman om, når kvinder er værst, forfærdelig skønt at læse om."
Alt for damerne

"En uhyre velskrevet roman om kvinders perfide og manipulerede opførsel."
Woman

“’Honningtunger’ er en rigtig kvalitetsbog, og jeg anbefaler den til alle, der har en veninde og meget gerne
vil beholde hende!"

Femina

"... morsom og bidende ondskabsfuld fortælling."
Ekstra Bladet

"Virtuos kattejammer! Det er elegant – fortalt med en stringens og et sprogligt overskud, der ganske enkelt er
imponerende. Med minimale virkemidler skabes maksimalt indtryk."

Politiken

"Det er ædende ondt og fandens godt at læse Helene Uris 'Honningtunger'. Romanen er simpelthen
fænomenal."
Flensborg Avis

"Helene Uris nye roman er en besk satire over kvindekønnet i dag. [det] er elegant udført."
Berlingske Tidende

"Besættende dramatisk kammerspil."
Terje Stemland, Aftenposten

"Som en ny Weldon har hun taget nogle af kvindernes mest utiltalende træk, tilberedt dem og destilleret dem
til ord ... Herlig feminin djævelskab."

May Grete Lerum, VG
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