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MÆND BÆRER MIN KISTE er historien om en ung kvinde, som af en ældre mand bliver spurgt, hvorfor
hun ønsker at dø. 

 

Omtåget efter at have overlevet et seriøst forsøg på at dø ung følger hun ordren fra et geni, som siger at hun
for fanden bare skal skrive! Han ønsker at hun skal overleve, hun ønsker at aflægge vidnesbyrd og dø. 

 

Hun genoplever sit liv gennem fem mænd, hun elsker. Fem mænd, fem kapitler: 1. Faren 2. Broren 3.
Kunstneren 4. Fodboldspilleren 5. Geniet. 

 

Der er fem mænd, og nogle af dem skal bære hendes kiste. Nogle af dem skal bære den vægt, som er hende.
Efterhånden som hun skriver, folder hendes liv sig ud, en kærlighed ad gangen, kapitel efter kapitel, og
afslører en sandhed, som intet har med virkeligheden at gøre, og blotlægger en vanvittig kærlighed. 

 

Jenle Hallund arbejder som instruktør og manuskriptforfatter i filmbranchen. Hun har været ideudvikler og
script writer på Lars von Trier-filmene "Melancholia" og "Nymphomaniac". Hun bor det meste af tiden i

England og har skrevet denne sin debutroman på engelsk.
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