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Den mindste modstand Adda Dj\u00f8rup Hent PDF Emma er en kvinde i trediverne. Hun har altid bestræbt
sig på at indrette sin tilværelse på en sådan måde, at hun kan hengive sig til sin yndlingsbeskæftigelse: At
tænke. Ikke på noget specielt eller med ambitioner om at løse store problemer eller nå frem til afgørende
konklusioner. Men bare tænke for at nyde selve dette at tænke.      Men indretningen af Emmas tilværelse
bliver pludselig forstyrret af tre ting: For det første dør Emmas farmor og efterlader hende et sommerhus i
Tisvilde. For det andet rejser hendes kæreste, biologen JC, til Australien for at arbejde i en længere periode.
Og for det tredje har Emma en affære med en gift mand, mens kæresten er bortrejst. Hun opdager, at hun er
gravid og ved ikke hvem faderen er.      Et nyt liv trænger sig på og giver Emma en hel masse at tænke på.  

”Adda Djørup er langt bedre end snart sagt alle de forfattere, der lever af spændingskurvens udslag op og ned.
Det er simpelthen en udsøgt fornøjelse…” - Erik Svendsen, Jyllands-Posten ”DEN MINDSTE MODSTAND
er en lille, men intens roman … Det er en fornøjelse af se så ny en forfatter udvise så stor og imponerende
selvsikkerhed. I opbygningen af plottet såvel som i sin bemærkelsesværdige omgang med sproget. Man kan

kun glæde sig til mere fra Djørups pen.” - Christine Fur Poulsen, Fyns Stiftstidende
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