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Hvis det er Helle Helle Hent PDF Forlaget skriver: »Jeg skal gøre det kort, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg er
faret vild i den store skov. Jeg ved ikke meget om skove, jeg er ikke naturens muntre søn. Det sagde de andre
i forgårs over kaffen. Men her er jeg under de jyske kæmper, i såkaldte løbesko.« To vildfarne løbere render
på hinanden i en skov og tvinges af omstændighederne til at tilbringe weekenden sammen der. Blandt andet i
en shelter. Pressen skriver:»Alt er forbi, og alt er lige begyndt.«****** - Politiken»Fremragende Helle Helle-

roman går nye veje. [.] Med Hvis det er har Helle Helle endnu en gang manifesteret sig som én af
samtidslitteraturens aller-, allerbedste forfattere «****** - Berlingske»Det er true Helle Helle classic. Dybde
og tomhed, ømhed og nærvær.«- Weekendavisen»Helle Helle tager chancer, farer lykkeligt vild og finder flot
hjem i denne sin hidtil bedste roman.«***** - Ekstrabladet»Anmelderen må bare bøje sig i støvet. [.] Det er,
som om Helle Helle ene af alle kan tune sig ind på det lille livs særlige frekvens.«- Kristeligt Dagblad»En
Helle Helle Classic i allerbedste betydning, hvis ikke bedre.«****** - Børsen»Der er ikke en side uden en

replik med særlig musik i, en kælen for et ord, der bliver morsomt eller bare nyt.«- Information***** - Alt for
damerne***** - Dagbladenes Bureau
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