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Over fjellet Hanne Ørstavik Hent PDF Forlaget skriver: En kvinnelig forfatter reiser fra et opphold i Paris til
Sør-Frankrike for å gå over Pyrénéene, den ruten Walter Benjamin tok da han flyktet fra Frankrike til Spania
under andre verdenskrig. Wilma og Leonie er begge tyske jøder bosatt i Paris. De vet ikke om hverandre, men
også de reiser til den samme byen i Sør-Frankrike, til Port Vendres, for å følge Benjamins rute over fjellet.
"Over fjellet" handler om sex, tennis og filosofi, og den handler om veien fram til den andre siden av noe.

Men først og fremst er det en roman om kjærlighet, om selve evnen til å forbinde seg. Over fjellet undersøker
hvordan kjærlighet henger sammen med forholdet til det indre barnet, og hvordan det å forbinde seg med en

annen også er å kunne ta imot seg selv.
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