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Koras stemme Dorrit Willumsen Hent PDF Forlaget skriver: Bambi Bit er smuk og ung, sart og velplejet, men
hendes evne til at orientere sig i verden er ikke så veludviklet. Hun har rent ud sagt ikke rigtig tjek på den.

Hun har et kontorjob; det passer hun, om end med nogen distraktion: Hun finder det langt mere spændende at
færdes i sin fantasiverden, som hun ikke altid har lige let ved at afgøre, hvor ender og hvor begynder.

Men omverden kræver sit, og på jobbet har hun en tilbeder, fuldmægtig Alf Henriksen; ham er hun ikke nær
så betaget af som af popsangeren LeRoy, der synger så godt og ser så godt ud på fjernssynsskærmen, - og da

hun bliver gravid, er det ikke til at vide, om faderen til barnet er fuldmægtig Henriksen eller LeRoy ...

»Nydelsen ved et varmt bad, ved duften af sex, ved at bære tøj af silke eller vandre gennem en japansk
blomsterhave, alt dette beskrives med en yndefuld, elaboreret arabeskagtig detaljerigdom - jeg kan kun

komme i tanker om beskrivelser, der ligner hos I.P. Jacobsen.«
- Marie-Louise Kjælbye, Information.
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